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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูล

สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี และ 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ
ความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อยู่อาศัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี จ านวน 397 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบ
รายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) 

ผลการศึกษาพบว่า : 
1. ระดับความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลใน

จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.58, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  =3.61, S.D.=0.77) รองลงมาคือ ด้านประสิทธิภาพและการพัฒนา
บุคลากร ( =3.60, S.D.=0.69) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านพัฒนาเครือข่าย (  =3.52, S.D.=0.74) 
ตามล าดับ     

2. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี โดยจ าแนกตามปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่
อยู่อาศัยต่างกัน ความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดปัตตานี พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study the level opinion on the success of the 
communication of information of sub-district administration organizations in Pattani province 
and 2) to compare the level opinion on the success of the communication of information of 
sub-district administration organizations in Pattani province with classified by gender, age, 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

2 

level of education, occupation, income and period of housing. The population used in the 
study consists of 397 personnel from sub-district administration organizations in Pattani 
province. The questionnaire was the tool used for data collection. The statistics used in data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Scheffe’s test.   

The finding were as follows : 
1. The level opinion on the success of the communication of information of sub-

district administration organizations in Pattani province in overall was at high level                        
( =3.58, S.D.=0.62). It was found that the management in it had the highest                                    
( =3.61, S.D.=0.77). This was followed by the efficiency and personnel development             
( =3.60, S.D.=0.69), and the network development was the lowest ( =3.52,S.D.=0.74), 
respectively. 

2. The comparative of the level opinion on the success of the communication of 
information of sub-district administration organizations in Pattani province with classified by 
personnel factors. People with different level of education related to the level opinion on 
the success of the communication of information were significantly at the statistical level of 
confidence .01. People with different gender, age, occupation, income and period of housing 
related to the level opinion on the success of the communication of information were not 
significantly different.       
 
ค าส าคัญ  

 ความส าเร็จของการสื่อสาร 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่โลกาภิวัตน์ เพราะอิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยสังคมโลก
กลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นิยมเศรษฐกิจแบบเสรี และเกิดกระแสประชาธิปไตยที่รุนแรงและแพร่หลาย 
ปรากฏการณ์ของโลกในลักษณะเช่นนี้ท าให้หลาย ๆ ประเทศปรับตัวเองได้ไม่ทัน ท าให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม รัฐในฐานะผู้ดูแล และจัดระเบียบสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองจึงมีภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น
และงานที่ต้องรับผิดชอบ มีลักษณะที่ยุ่งยาก สังคมไทยเป็นสังคมที่ปรับตัวไม่ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของกระโลก วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ.2540 เป็นบทเรียนส าคัญในการปรับตัวหลาย ๆ ด้าน 

การบริหารภาครัฐได้ก้าวสู่การบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่มีรูปแบบ
การบริหารงานเป็น “การบริหารภาครัฐเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชน” คือ การให้บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ โดยจัดให้มีการบริการสาธารณะที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ใน เวลาที่เหมาะสม 
และใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งจะเชื่อมโยงเข้ามาสู่แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยน าความ
ต้องการของประชาชนมาเป็นหลักให้ผู้บริหารระดับสูงก าหนดยุทธศาสตร์ จัดสรรทรัพยากร แก้ปัญหา ก ากับ
ผลงาน และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม แล้วผลักดันยุทธศาสตร์สู่ผู้บริหารระดับกลางเพ่ือแปลงนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ บริหารงานราชการ ก ากับดูแลผลงาน รวมทั้งพัฒนาองค์กรและงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติส่วนหน้า เป็น 
Knowledge Workers ที่ให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับทั้งกระทรวง 
ทบวง กรม ตลอดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชนที่จะต้องควบคุม ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ หรืออีกนัยหนึ่งหน้าที่ในการสื่อสารดังกล่าวถือเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การบริหาร ตลอดจนถึงกระบวนการตัดสินใจของ
หน่วยงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขึ้นรองรับ "สิทธิได้รู้" (Rights to Know) ของประชาชน
ซ่ึงเป็นแก่นส าคัญของสังคมประชาธิปไตย (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดยะลา, 2554) มีเจตนารมณ์พ้ืนฐานส าคัญ
ด้วยกัน 5 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือเป็นการประกันสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารหน่วยงาน
ของรัฐอันจะน าไปสู่กระบวนการบริหารแบบธรรมาภิบาล ประการที่สอง เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนได้สามารถ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยยิ่งขึ้น  ประการที่สาม เพ่ือคุ้มครองข้อมูลข่าวสารบางประเภทซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาความ
มั่นคงของรัฐและเพ่ือคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ประการที่สี่ เพ่ือส่งเสริมการปฏิรูประบบราชการโดยการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ต่อประชาชน และประการสุดท้าย เพ่ือการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ โดยจ าแนกและจัดระบบให้
การน าไปใช้ประโยชน์ และการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดสิงห์บุรี, 2554) 

จากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้า งต้น สะท้อนได้ว่า 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานจะต้องสื่อสารข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้ และยังต้องส่งเสริม
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของรัฐ ตลอดจนกระตุ้นให้มีการใช้สิทธิทางการเมืองของ
ประชาชน โดยการเปิดเผยเป็นหลักปฏิบัติ ส่วนการปกปิดนั้น เป็นแต่เพียงข้อยกเว้นเพ่ือประโยชน์ในด้านการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ และเพ่ือคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเท่านั้น 

ปัจจุบันรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย มีดังนี้ (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)                    
(2) เทศบาล (3) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น, 2554) ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ทั้ง 4 รูปแบบ ดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) ถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่มีจ านวนมากที่สุด ทั้งสิ้น 5,697 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, 2554) กล่าวเฉพาะในจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) ถึง 100 แห่ง (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี , 2554) จัดตั้ง
ขึ้น โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 กฎหมายได้ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่หลักในการจัดให้มีการบริการสาธารณะพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในพ้ืนที่ ในที่นี้ยังรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหาร ตรวจสอบ ตลอดจนต้องด าเนินการสื่อสารข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกี่ยวกับการด าเนินงานดังกล่าวให้แก่ประชาชนได้รับทราบอีกด้วย ในการด าเนินงานดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบ
กับในอดีตจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น แต่ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีกลับพบว่ายังมีองค์การบริหารส่วนต าบลอีกจ านวนมากมิได้ด าเนินการสื่อสาร
ข้อมูล ซึ่งกฎหมายและระเบียบของทางราชการจ านวนมากก าหนดให้ต้องสื่อสารข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลก็
ตาม 
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จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
ปัตตานี จึงสนใจที่จะศึกษาความส าเร็จในการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
ปัตตานีว่าอยู่ในระดับใด รวมทั้งเปรียบเทียบความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเสนอแนะเชิงนโยบายให้การด าเนินงานด้านการ
สื่อสารข้อมูลในองค์การบริหารส่วนต าบลได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
ปัตตานี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อาศัย 
   
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี                 

ทั้ง 12 แห่ง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane อ้างถึงใน สมศักดิ์  ศรีสันติสุข, 2551) 
ค่าความเชื่อม่ัน 95% ก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 เพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจ านวน
ประชากร 60,322 คน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 397 คน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

พ้ืนที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในจังหวัดปัตตาน ี

จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1.องค์การบริหารส่วนต าบลตะลโุบะ 5,724 38 
2.องค์การบริหารส่วนต าบลเขาตมู 12,677 83 
3.องค์การบริหารส่วนต าบลตยุง 5,656 37 
4.องค์การบริหารส่วนต าบลปากลอ่ 5,943 39 
5.องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 2,966 20 
6.องค์การบริหารส่วนต าบลลางา 5,832 38 
7.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน้ าบ่อ 4,781 32 
8.องค์การบริหารส่วนต าบลบางเกา่ 2,687 18 
9.องค์การบริหารส่วนต าบลกะรุบ ี 4,903 32 
10.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย 2,545 17 
11.องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าด า 2,790 18 
12.องค์การบริหารส่วนต าบลแมล่าน 3,818 25 

รวม 60,322 397 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยขอค าแนะน า

จากอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น                
3 ตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
ระยะเวลาที่อาศัยและช่องทางที่ได้รับสื่อ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการส ารวจความคิดเห็นของ
ความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี จ านวน 5 ด้านละ 
5  ข้อ แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

5  หมายถึง มีความเห็นด้วยมากที่สุด 
4  หมายถึง มีความเห็นด้วยมาก 
3  หมายถึง มีความเห็นด้วยปานกลาง 
2  หมายถึง มีความเห็นด้วยน้อย 
1  หมายถึง มีความเห็นด้วยน้อยที่สุด 
3. การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 การวัดความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ด้วยการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจทานและพิจารณาความสมบูรณ์ ก่อนน าแบบสอบถามที่เตรียมไว้ไปทดสอบกับ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่จังหวัดยะลา จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Coeffcient Alpha) ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.84 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยตัวแปรด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลา

ที่อาศัยและช่องทางที่ได้รับสื่อของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ส าหรับความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการส ารวจความคิดเห็นของความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีลิเคอร์ท (Likert Scale) 5 ด้าน โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้แก่ ด้าน
การบริการ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาเครือข่าย ด้านประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาบุคลากร   
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยตอนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentange) และค่าเฉลี่ย (Mean) ส าหรับตอนที่ 2 เป็นข้อมูล
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
ความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี โดยใช้ค่าและ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ t-test แบบสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกันและ (F-test) และถ้าพบ
ความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ test method) และตอนที่ 3 
เป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 6. การแปลผลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.21 – 5.00     หมายถึง   ความคิดเห็นของประชาชนมากที่สุด 
  3.41 – 4.20     หมายถึง    ความคิดเห็นของประชาชนมาก 
  2.61 – 3.40     หมายถึง    ความคิดเห็นของประชาชนปานกลาง  
  1.81 – 2.60     หมายถึง    ความคิดเห็นของประชาชนน้อย 
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     1.00 – 1.80     หมายถึง    ความคิดเห็นของประชาชนน้อยที่สุด 
  
ผลการวิจัย 
 1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ร ายได้ 
ระยะเวลาที่อาศัย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.4  รองลงมา 
คือ เพศชาย จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ  40.6 จ าแนกตามอายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 31 -40 ปี จ านวน                   
113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5  รองลงมาคือ ช่วงอายุ 21-30 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ช่วงอายุ                
41-50 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7  อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 และ
ช่วงอายุ 51-60 ปีขึ้นไป จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ตามล าดับ จ าแนกตามระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาที่ 6 /ปวช. จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6  รองลงมาคือ ระดับการศึกษา
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาที่ 6 จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9  ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 52 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.1 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 และระดับ
การศึกษาปริญญาตรีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ตามล าดับ จ าแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย 
จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1  รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9  อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4  อาชีพรับจ้างทั่วไป/อ่ืน ๆ จ านวน 57 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 14.4 และอาชีพเกษตรกรจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดับ จ าแนกตามรายได้ 
ส่วนใหญ่มีรายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3  รองลงมามีรายได้ 20,001 -
30,000 บาท จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5  มีรายได้10,001-20,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.6 มีรายได้ 30,001-40,000 บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และมีรายได้ 40,000 บาท
ขึ้นไป  จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตามล าดับ จ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัย ส่วนใหญ่ระยะ เวลาที่
อาศัยอยู่ 6-10 ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3  รองลงมา คือ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ 11-15 ปี จ านวน 
117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5  และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4  
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ 1-5 ปี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 ตามล าดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดปัตตานี โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศของ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี 
 

ความส าเร็จ   S.D. ระดับความคิดเห็น 
1.  ด้านการบริการ 3.54 0.61 มาก 
2.  ด้านการบริหารจัดการ 3.61 0.77 มาก 
3.  ด้านพัฒนาเครือข่าย 3.52 0.74 มาก 
4.  ด้านประสิทธิภาพ 3.60 0.69 มาก 
5.  ด้านการพัฒนาบุคลากร 3.60 0.69 มาก 

รวม 3.58 0.62 มาก 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.58, S.D.=0.62)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ (  =3.61, S.D.=0.77) รองลงมาคือ                          
ด้านประสิทธิภาพและด้านการพัฒนาบุคคลากรมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (  =3.60, S.D.=0.69) และด้านพัฒนา
เครือข่าย ( =3.52, S.D.=0.74) ตามล าดับ 
 3. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี โดยจ าแนกตามปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่
อยู่อาศัยต่างกัน ความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดปัตตานี พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. ความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี โดยใน
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีการ
รวบรวมให้ประชาชนได้รับรู้ตามระเบียบที่ก าหนดและเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว มี การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น พัฒนาระบบและเครื่องมือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามภารกิจ  อย่างมี                      
ธรรมาภิบาล ให้เป็นไปอย่างอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ              
การสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลางและสูง              
การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนงานส่วนกลางพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสร้าง
มาตรฐานข้อมูล พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างมาตรฐานข้อมูลเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งภายในและภายนอกในการ
วางแผนบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล                
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนามาตรฐานข้อมูลพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถรองรับ       
การใช้งานระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานได้อย่างมีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพในระดับท่ียอมรับได้ การพัฒนาเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาการ
เรียนรู้และศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างสรรค์ผลงาน และด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
บุคลากร  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัลลิกา  เบ็ญจกุล (2552) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการด าเนินงาน
ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
พ้ืนที่ศึกษา จากผู้ที่มีต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จ านวน 60 คน และจากประชาชนที่ อาศัยในพ้ืนที่
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รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 398 คน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ประสิทธิผลของ
การด าเนินงานและการปฏิบัติงานด้านการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดเชียงใหม่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อยู่ในระดับปานกลาง โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการโดย
ให้มีช่องทาง/สื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งสื่อลายลักษณ์อักษร สื่อภาพและเสียง รวมทั้งสื่อบุคคลโดยที่
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทาง
สูง ส่วนสื่อลายลักษณ์อักษรมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และสื่อภาพและเสียงมีความพึงพอใจในระดับ
ค่อนข้างทางต่ า อีกทั้งได้ด าเนินการจัดประเภทข้อมูลที่ต้องเปิดเผยและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน โดยมีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี การประกาศสอบราคา/ประกวดราคาทางอินเตอร์เน็ต     
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการและผลจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารงบประมาณ
ประจ าปี 
 2. การเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี 
  2.1 ประชาชนที่มี เพศ อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี โดยภาพรวม พบว่า เพศ ของประชาชนไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเพศหญิงและเพศชายมีความต้องการรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การบริหาร                  
ส่วนต าบลที่มีการรวบรวมให้ประชาชนได้รับรู้ตามระเบียบที่ก าหนดและเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ  และ                   
การตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยา ณ สุพรรณ์ (2549) เรื่องความพึงพอใจของผู้เสียภาษีต่อการ
ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากรในท้องที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พัทลุง การศึกษา
เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เสียภาษีต่อการให้บริการด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากรในท้องที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พัทลุง  จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามซึ่งมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.914 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
385 ราย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t–test ค่า F–test และ
เปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ่  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.20 มีอายุ 
36-45 ปี ร้อยละ 48.60 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.30  มีอาชีพรับราชการ ร้อยละ 85.70 และ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พัทลุงโดยรวม  
อยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านผู้มีหน้าที่เสียภาษี ด้านเจ้าหน้าที่  และ 
การบริการ 
  2.2 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี โดยภาพรวม พบว่า ระดับการศึกษาของประชาชน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระดับการศึกษาของประชาชนท าให้ความ
ต้องการในการรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล การปฏิบัติงานได้อย่างมีเสถียรภาพ  และ
ประสิทธิภาพในระดับท่ียอมรับได้ การพัฒนาเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสร้างมาตรฐานข้อมูลพัฒนาระบบ               
การแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างมาตรฐานข้อมูลเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งภายในและภายนอกในการวางแผนบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน
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และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล               
การพัฒนามาตรฐานข้อมูล ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานีสงค์  ปฐมวิริยะวงศ์ (2550) ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้ เหตุผลที่ใช้เว็บไซต์ ลักษณะของการใช้ประโยชน์ และ
ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันของนักศึกษา ใช้วิธีการส ารวจ สุ่มตั วอย่างนักศึกษาตามขอบเขตที่
ก าหนดจ านวน 400 คน พบว่า พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์สถาบันมีความถี่ 1 -3 ครั้งต่อเดือน แต่ละครั้งใช้เวลา 
15–29 นาที ส่วนใหญ่เข้าเว็บไซต์เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสาร และเพ่ือติดต่อสื่อสารกับสถาบันในระบบของ
การลงทะเบียน การตรวจสอบผลการศึกษา และการสืบค้นข้อมูลประกอบการศึกษา วิจัย และรายงาน
ผลเปรียบเทียบด้านระดับการศึกษา พบว่า ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์สถาบัน แต่นักศึกษาที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และโมเด็มของตนเองจะมีพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์แตกต่างกับนักศึกษาที่ไม่มี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
  2.3 ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี โดยภาพรวม พบว่า รายได้ของประชาชนไม่
แตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือนมีโอกาสที่จะแสวงหาความรู้และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนา
ระบบและเครื่องมือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามภารกิจ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กัลยา ณ สุพรรณ์ (2549) เรื่องความพึงพอใจของผู้เสียภาษีต่อการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมสรรพากรในท้องที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พัทลุง การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์                  
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เสียภาษีต่อการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมสรรพากรในท้องทีส่ านักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
คือ แบบสอบถามซึ่งมีความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.914 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 385 ราย  สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test และเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ่ 
ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     2.4 ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัย ต่างกันมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี โดยภาพรวม พบว่า ระยะเวลาที่อาศัยของ
ประชาชนไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนมีระยะเวลาที่อาศัยต่างกันความต้องการในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความต้องการในการใช้ประโยชน์ การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
รัฐบาลหรืองค์กรเอกชน ผู้ที่อาศัยอยู่ท่ีเป็นเวลานานมีความคุ้นเคยกับผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือร้องเรียนผ่านได้จากบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นได้ จึ งท าให้
ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัย ต่างกันมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี ไม่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าการวิจัยไปใช้ 
 ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับความส าเร็จของการสื่อสาร
ข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปัตตานี อย่างแท้จริงเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารงานต่อไป 
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 2. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
     2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดการด้านการบริการให้มีการบริการอินเตอร์เน็ต และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในวันเสาร์-อาทิตย์ เพ่ือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
     2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลควรก าหนดแผนงาน ด าเนินการตามแผนให้ข้อมูลข่าวสารที่
จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 
     2.3 องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการบริหารจัดการด้านประเมินผลการท างาน ติดตาม
ประสานงานและควบคุมอย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
    2.4 องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและให้ขวัญและก าลังใจ
ต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ในขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป                
ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามระดับ  
ชั้นของบุตรที่ก าลังศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 157 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 177 คน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่า (t-test)  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผู้ปกครองนักเรียนพึงพอใจต่อปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ าสุด ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านความสัมพันธ์กับชุมชน รองลงมา
คือ ด้านกิจการนักเรียน และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ 
 2. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับชั้นของบุตรที่ก าลังศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
โดยภาพรวม และด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนด้านกิจการนักเรียน และความสัมพันธ์กับชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study and compare the parents’ satisfaction 
toward the factors influencing school administration of Bankruat Witayakarn School under 
the Secondary Educational Service Area Office 32, classified by the grade of their children.  
The sample included 157 parents of grade 1-3 students’ parents and 177 grade 4-6 
students’ parents, a total of 334, obtained by stratified random sampling, using Krejcie and 
Morgan’s table. The instrument was a five-point rating scale questionnaire with a reliability 
of .87. The statistics used for analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test. 
 The research findings were as follows: 
 1. The parents’ satisfaction toward the factors influencing school administration of 
Bankruat Witayakarn School under the Secondary Educational Service Area Office 32, in 
overall aspects, was at a high level. Considering each aspect, in order of high level to low 
level, the results were as fallows: community relationship, student affairs, and environment 
and buildings. 
 2. The parents of students with different grades had the satisfaction toward the 
factors influencing school administration of Bankruat Witayakarn School under the Secondary 
Educational Service Area Office 32 in each aspect at significant difference as fallows: 
environment and buildings at .01 level and student affairs and community relationship at .05 
level. 
 
ค าส าคัญ 
  ปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ความพึงพอใจ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 
มาตรา 6 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข ซึ่งการพัฒนาประเทศนั้น มนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญที่สุด และการศึกษาก็ถือว่าเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนามนุษย์ ถ้ามีการศึกษาที่ดี ย่อมจะน าไปสู่การพัฒนาชาติให้มีคุณภาพ มีสุขภาพ
แข็งแรง คิดเป็น ท าเป็น มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวิธีคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งสามารถน า
เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานให้เกิดความสมดุลในการยกระดับคุณภาพชีวิต  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้ระบุไว้ในคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลว่า 
การบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการบริหารองค์กร ให้บริการงานบริหารอ่ืน ๆ บรรลุ
ตามมาตรฐานคุณภาพ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม สนับสนุนอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหาร และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
บุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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 เพ่ือให้การศึกษาเกิดผลดี และมีคุณภาพตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ จึงขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการ 
และด าเนินงานของโรงเรียน ซึ่งถือว่าโรงเรียนนั้นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญในการน านโยบายทางการศึกษา 
และน าหลักสูตรไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดการศึกษาท่ีมีคุณภาพแก่ผู้เรียนได้โดยตรงโรงเรียนที่จะประสบผลส าเร็จ
มักมีผู้บริหารที่มีความสามารถในการเป็นผู้น า และรู้จักการมอบหมายงาน ผู้บริหารมีบทบาทในการกระจาย
อ านาจ สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ และทักษะเพ่ิมขึ้น และชักจูงให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของโรงเรียน (บุญมี เณรยอด, 2546)  
 จากปัจจัยดังกล่าวท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการ ซึ่งเป็นการสร้างรากฐาน และความเข้มแข็งให้สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาในด้านสติปัญญา ความคิด 
ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และพฤติกรรมที่ดีงาม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขทั้งสนับสนุน
ส่งเสริม การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าได้ ดังนั้นสถานศึกษา ในฐานะเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษา จึง
ต้องตระหนักถึงความส าคัญของความพึงพอใจในการบริการ เพ่ือให้การบริหารจัดการในสถานศึกษาด าเนินไป
อย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ความพึงพอใจจึงเป็นตัวแปรส าคัญในการประเมิน
คุณภาพของการบริการ หากกิจการใดน าเสนอบริการที่ดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการตามความคาดหวังของ
ผู้รับบริการก็ย่อมส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการบริการนั้น และมีแนวโน้มจะใช้บริการซ้ าอีกต่อ 
ๆ ไป ซึ่งการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนนั้นถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอันจะน ามาซึ่งคุณภาพของการ
บริหารสถานศึกษาที่ท าให้ผู้ปกครองนักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดี และประทับใจต่อสถานศึกษาก่อให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดี มีความภาคภูมิใจ และความมั่นคงในการน าบุตรหลานเข้ามาศึกษาในสถานศึกษา รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือร่วมกับสถานศึกษา ส่งผลให้กิจกรรมของสถานศึกษาประสบผลส าเร็จในที่สุดท าให้สถานศึกษา
พัฒนาก้าวหน้า และเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง (สุภาณี  จิรพาณิชย์กุล, 2546)   
 ความพึงพอใจ และความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนนั้นแตกต่างกัน 
ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสภาพของผู้ปกครอง เช่น การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น 
เนื่องจากมนุษย์มีความพึงพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ย่อมเกิดจากการตัดสินใจหลังจากการได้รับรู้หรือมีความเชื่อต่อ
สิ่งนั้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนได้ ซึ่งความพึงพอใจ และการแสดงออกของแต่ละบุคคลจะ
แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และผลของการตอบสนองต่อความต้องการ ดังนั้นโรงเรียนจึงจ าเป็นที่
จะต้องศึกษาให้มีคุณภาพก่อให้เกิดความพึงพอใจ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครอง
นักเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนได้แสดงออกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และแสดงความยินดีที่จะ
ช่วยเหลือโรงเรียนอย่างเต็มที่ (พรรณนภา ดาวตก, 2547) 
 นอกจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว สิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญกับมนุษย์มาตั้งแต่แรก 
สิ่งแวดล้อมยังเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดลักษณะการด ารงชีวิต และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการส่งเสริมการจัดการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมมีส่วนกระตุ้นอารมณ์ สติปัญญาของนักเรียน 
การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อความส าเร็จอันเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาการศึกษาให้ยั่งยืน ดังนั้น
การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนเกิดความรัก ความภูมิใจในโรงเรียน
ของตน จอยเนอร์ (Joiner, 1996) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกต้อง และเหมาะสมนับเป็น
สิ่งส าคัญในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน สอดคล้องกับ ชาญชัย ทุมดี (2548) จง บุญผ่อง (2547) และนงคราญ 
จันทร์วงษ์ (2551) ที่ชี้ให้เห็นว่า สภาพบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมมากยิ่งขึ้น ในบรรยากาศที่
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เอ้ืออ านวยลักษณะทางสังคม จิตวิทยาการเรียนการสอน ทั้งอารมณ์ สังคม เจตคติ และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง  
 การบริหารงานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  นอกจากการบริหารงานโรงเรียน  4 งาน ได้แก่ งานบริหาร งานวิชาการ 
งานบริหารบุคลากร งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไปแล้วการบริหารด้านสิ่งแวดล้อมอาคาร
สถานที่ ด้านกิจการนักเรียน และด้านความสัมพันธ์กับชุมชนยังเป็นปัจจัยในการบริหารที่โรงเรียนต้องให้
ความส าคัญ เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้โรงเรียนเป็นที่เชื่อถือของชุมชน และเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้ปกครอง
เลือกที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน และนอกจากนั้นโรงเรียนยังจะต้องมีนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีคุณภาพพร้อมรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคม และเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือ
ของผู้ปกครองนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น ทั้งเป็นสถานศึกษาที่ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม และมีชื่อเสียงทางด้าน
วิชาการ อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการ
ที่ดีมีประสิทธิภาพ และที่ส าคัญนักเรียนจะต้องมีความรู้ มีคุณลักษะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม                
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตส านึกท่ีดี และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 จากการศึกษาพบว่าโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับ                     
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ยังไม่มีการวิจัย หรือ
การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหาร ของโรงเรียน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ด้านกิจการนักเรียน และด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งเป็นงาน
ในขอบข่ายการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน ดังนั้นการวิจัย ความพึงพอใจของผู้ปกครอง นั้นจะช่วยให้
โรงเรียนสามารถปรับปรุง พัฒนาการบริหารงาน และด าเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อปัจจัย
ที่เอ้ือต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เพ่ือที่จะน าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาการบริหารงานทั่วไป
ของโรงเรียนต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับชั้นของบุตรที่ก าลังศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามระดับชั้นของ
บุตรที่ก าลังศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 2,586 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
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บ้านกรวดวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2554 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 334 คน ได้มาโดยวิธีการเทียบตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan อ้างถึงใน 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547) จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) แบ่งตามสัดส่วน
ของระดับชั้นเรียน จากนั้นท าการสุ่มโดยวิธีการ จับสลาก  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Numerical Rating Scale) สอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อปัจจัยที่เอ้ือต่อ การบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ตามขอบข่ายการ
บริหารงานทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ 2) ด้านกิจการ
นักเรียน 3) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน การหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยวิธีการหาค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 
แล้วน าผลการพิจารณาไปท าการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
รายการกับประเด็นหลักของการใช้ทักษะการบริหารงานในแต่ละด้านที่ศึกษาวิจัย พบว่าค่า IOC เท่ากับ 1.0 
ทุกข้อ และน าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับโรงเรียนบ้านตาอี สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าข้อค าถามที่เข้าเกณฑ์หา
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้
ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือเท่ากัน 0.87 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาร้อยละ ข้อมูลความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
จ าแนกตามระดับชั้นของบุตรที่ก าลังศึกษา โดยค านวณค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของปกครองนักเรียนต่อปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จ าแนกตามระดับชั้นของบุตรที่ก าลังศึกษา โดยการทดสอบที (t-test)  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในภาพรวมพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้                   
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน รองลงมาคือ ด้านกิจการนักเรียนส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านสภาพแวดล้อม 
และอาคารสถานที ่ 
 2. ผลการการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนก
ตามระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า โดย
ภาพรวม และด้านสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01                   
ส่วนด้านกิจการนักเรียน และความสัมพันธ์กับชุมชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้วิจัยมีหัวข้อในการอภิปรายผล ดังนี้ 
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 1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เป็นเพราะว่าผู้ปกครองนักเรียนเห็นว่าการบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารด้าน
สภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ ด้านกิจการนักเรียน และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งเป็นงานในขอบข่าย
การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เป็นงานที่อ านวยความสะดวก หรือเป็นงานที่สนับสนุน
ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ตลอดจนเป็นงานที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างชุมชนกับ
โรงเรียนที่จะต้องสนับสนุนกันโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสริยา พจนธานี (2544) ได้ศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย พบว่า ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิมีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นเพราะว่าผู้ปกครองนักเรียนในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญในการ
บริหารงานของโรงเรียนมากขึ้น โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตามโรงเรียนในด้นต่าง ๆ ซึ่ง
ผู้ปกครองที่มีบุตรที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมี ความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่า ผู้ปกครองที่มี
บุตรที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านสภาพแวดล้อม และ
อาคารสถานที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นเพราะว่าผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ที่มี
บุตรที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เห็นความส าคัญของสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ 
และอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ว่าจะต้องอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ และมีความพร้อมที่จะใช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยที่ผู้ปกครองนักเรียนที่มีบุตรที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                
พึงพอใจในสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่มากกว่าผู้ปกครองนักเรียนที่มีบุตรที่ก าลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ด้านกิจการนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เป็นเพราะว่าผู้ปกครองมีบุตรที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสนใจเกี่ยวกับ
งานกิจการนักเรียน ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงในด้านต่าง ๆ  ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นเพราะว่าผู้ปกครองนักเรียนในปัจจุบันมีการศึกษามากขึ้น  
มีความสนใจในการจัดการศึกษา และสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนมากกว่าเดิม โดยที่ผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีบุตรที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเห็นความส าคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มากกว่าผู้ปกครองนักเรียนที่มีบุตรที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ     
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 การวิจัยความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ และ                 
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ควรน าผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ส่วนด้านกิจการนักเรียน  เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
กว่าด้านอื่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ควรน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการ
ก าหนด วางแผน แก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
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 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
บ้านกรวดวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 

บรรณานุกรม 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือการบริการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: องค์การ

รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 
จง  บุญผ่อง. (2547). ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วย            

งามวิทยาจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ชาญชัย  ทุมดี. (2548). ความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.  

นงคราญ จันทร์วงษ์. (2551). สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สังกัด
เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. 

บุญมี  เณรยอด. (2546). หลักการบริหารงานโรงเรียน : เอกสารสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสามัญ
ศึกษา. กรุงเทพฯ: กรมสามัญศึกษา. 

พรรณภา ดาวตก. (2547). ความพึงพอใจของผู้ปกครองเครือข่ายระบบดูแลนักเรียนที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนเป็นฐาน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

พวงรัตน์  ทวีรัตน์. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

พิชิต  ฤทธิ์จรูญ. (2547). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: เฮ้าส์ ออฟเคอร์มีสท์. 
สุภาณี  จิรพาณิชย์กุล. (2546). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อศูนย์บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า            

ของการไฟฟ้านครหลวง. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต. 

อิสรียา  พจนธารี. (2544). ความพึงพอใจของผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย. 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสารคาม. 
Joiner, L. K. (1996). Evaluating the Impact of Educational Computing on the  Classroom 

Environment. A Literature Review. http: 2//www. Spirit.Net.Au/Acecg6/papers/ 
 Joiner.Htm.April. 
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. 

Education and Psychological Measurement. 30(3): 607-610. 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

 
THE INTERNAL SUPERVISION PROCESS IN THE SCHOOLS 

UNDER BURIRAM PRIMARY EDUCATIONAL SEVICE AREA OFFICE 2 
 

สาณี  โสประโคน ช่อเพชร เบ้าเงิน  และสมบตัิ  คชสิทธ์ิ 
 Sanee  Soprakhon, Chopetch  Butngern, and Sombut   Koachasit 

 
  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ปทุมธาน ี
___________________________ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามกรอบแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ                      
5 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมการนิเทศ  การวางแผนการนิเทศ  การปฏิบัติตามแผนการนิเทศ การประเมินผลการ
นิเทศ และการปรับปรุงและการแก้ไขวิธีการนิเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ านวน 118 คน ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
ประสบการณ์ท างาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณ 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่น 
0.984 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (t-test แบบ independent)   

ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุดตามล าดับได้ดังนี้ 
การวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติการตามแผนการนิเทศ การเตรียมการนิเทศ การประเมินผลการนิเทศ และ
การปรับปรุงและการแก้ไขการนิเทศ (2) การเปรียบเทียบกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนที่มี
ประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มีกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          
ที่ระดับ .05  

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to study and compare of the internal upervision 
process in the schools under Buriram Primary  Educational Service Area Office 2 framwork of 
the Ministry of Educational, comprised five steps. They were: (1) preparation of supervision,  
(2) supervision planning, (3) internal supervision performance, (4) evaluation and report,                     
(5) improvement and correction of supervision. The sample consisted of 118 school 
administrators and teachers in schools under Buriram Primary  Educational Service Area 
office 2, classified by work experience. 
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 The instrument was a set of five-point rating scale questionnaire with a reliability of 
.984, A statistical program was used to analyze the data through the use of percentage, 
mean, standard deviation, and t-test. 
 The findings of the study were as follows: 
 1. The operational level on the internal supervision process in the schools under 
Buriram Primary Educational Service Area Office 2 in overall aspect was at a high level. 
Considering each aspect,it was found that they were at a high level according to the 
following order of priority: supervision planning, internal supervision performance, 
preparation of supervision, evaluation and report, and improvement and correction of 
supervision. 
 2. The results of the comparison of the internal supervision process in schools under 
Buriram Primary Educational Service Area Office 2 showed that the administrators and the 
teachers with different work experiences had statistically significantly different process at  
the leve .05 . 
 
ค าส าคัญ 

 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 7 ว่าด้วยการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม 
การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขภายใต้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการด้าน  
การตลาดแรงงานของสังคม โดยปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สถานศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากร ครู-อาจารย์ ผู้บริหารให้
ได้รับความรู้เพ่ิมเติม ให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้การจัดการการศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 สิ่งส าคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยให้ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเปาาหมาย
ตามความคาดหวังของหลักสูตร ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาคือ การนิเทศการศึกษา เพราะการเปลี่ยนแปลง
ความก้าวหน้าทางการศึกษา ตลอดจนการขยายตัวด้านขนาดของโรงเรียนท าให้นักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษามีจ านวนมากเพ่ิมขึ้น ดังนั้น การนิเทศการศึกษาโดยศึกษานิเทศก์หรือผู้บริหารสถานศึกษาจึงไม่
เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนครูอาจารย์และนักเรียนที่เพ่ิมมากข้ึน จึงไม่สามารถนิเทศการศึกษาให้ทั่วถึง
และครอบคลุมได้ เพื่อแก้ไขในเรื่องนี้จึงจ าเป็นต้องมีการนิเทศภายในสถานศึกษา เพราะผู้ที่ท าหน้าที่นิเทศเป็น
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ผู้ที่อยู่ในโรงเรียนของตนอยู่แล้ว และมีความใกล้ชิดกับครูและนักเรียนของตนอยู่แล้ว และมีความใกล้ชิดกับครู
และนักเรียนมากกว่าผู้อ่ืน ย่อมมองเห็นปัญหาและลู่ทางที่จะนิเทศการศึกษาให้ได้ผลดีที่สุด (อัญชลี โพธิ์ทอง,  
2549) 
 การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการเชิงบริหารจัดการทางวิชาการด้านการศึกษาที่มีมานาน
แล้ว เพ่ือช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้บังเกิดผลขึ้นภายในโรงเรียนหรือ
สถาบันศึกษาแต่ละแห่ง การนิเทศภายในโรงเรียนจะเป็นฐานส าคัญในเชิงบริหารที่เกิดความร่วมมือมีข้อปฏิบัติ
หรือข้อตกลงร่วมกันที่จะร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามนโยบายและหลักสูตรที่ก าหนดปัจจุบันการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ยอมรับการบริหารโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ยอมรับการบริหารโดยใช้
ระบบประกันคุณภาพมากกว่าระบบการควบคุมคุณภาพ อย่างในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากระบบการควบคุม
คุณภาพ มุ่งแก้ไขปัญหาหลังการสูญเสียความผิดพลาดขึ้นแล้ว แต่ระบบการประกันคุณภาพมุ่งเน้นการปาองกัน
โดยวิธีการที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น 
 ตั้งแต่แรกให้มากที่สุด เพ่ือลดโอกาสที่ผลผลิตจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตั้งแต่
กระบวนการบริหารโรงเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศติดตามผล เพ่ือให้การ
จัดการศึกษาประสบผลส าเร็จสูงสุดและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการส าคัญ สามประการคือ 
กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยจะต้องกระท าไป
พร้อม ๆ กันไปทั้งสามกระบวนการในการนิเทศการศึกษานั้นบุคลากรอาจจะมาจากภายนอกหรือภายใน
โรงเรียน แต่จากบุคคลภายนอกกระท าได้ยาก เนื่องจากบุคลากร และเครื่องมือไม่เพียงพอ ขาดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน อดัมและดิกกี้ (Adams and Dickey, 1966) การนิเทศภายในจึงมีความส าคัญ ต่อการ
พัฒนาการศึกษามาก เนื่องจากผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศต่างก็อยู่ในโรงเรียนสามารถวิเคราะห์ผลการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือหาจุดที่ยังเป็นปัญหาหรือจุดที่จะต้องพัฒนาตลอดจนวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ของปัญหาได้ตรง
กับสภาพความเป็นจริงมากกว่าบุคคลภายนอก นอกจากนั้น ลักษณะการนิเทศภายใน ซึ่งเน้นความร่วมมือของ
ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศตลอดเวลา จะช่วยให้เกิดการยอมรับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขซึ่งต่างก็มีส่วน
ร่วมในการคิดค้นข้ึนส่งผลให้มีความเต็มใจในการปฏิบัติตามแนวทางการ พัฒนางาน ซึ่งได้ร่วมกันก าหนดไว้ท า
ให้การนิเทศได้ผลดีมากกว่าการชี้แนะจากบุคคลภายนอก  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดด าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนอันจะส่งเสริมให้
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเปาาหมาย โดยได้วางนโยบายการนิเทศทางการศึกษา โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลให้การช่วยเหลือหน่วยงานในสังกัดเพ่ือด าเนินการนิเทศและการ
ปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง แต่ตามสภาพจริงแล้วศึกษานิเทศก์ มีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการ
ออกนิเทศ ติดตาม ก ากับดูแลได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งระบบบริหารราชการที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ตลอดทั้ง
เนื้อหา สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรได้เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ครูต้องมีภาระหนักเพ่ิมขึ้นในการศึกษาหาความรู้ 
และจัดกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยในชั้นเรียน การวัดและประเมินผลการเรียน ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และปรับพฤติกรรมของครูให้ทันเหตุการณ์จ าเป็นต้องใช้กระบวนการนิเทศภายในเข้าไป
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนจึงต้องพยายามหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดย
วิธีการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือให้เป็นกลไกส าคัญในการเร่งรัดพัฒนาการศึกษาเพราะการนิเทศภายในเป็น
ความร่วมมือกันของบุคลากรทุกฝ่าย มีการด าเนินการเป็นขั้นตอน เพ่ือตอบสนองจุดมุ่งหมายของการนิเทศ คือ 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

21 

ได้ผลงานดี มีคุณภาพสูง มีการพัฒนางาน พัฒนาคน สร้างขวัญก าลังใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อการ
ท างานร่วมกัน  
 ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นคณะกรรมการการนิเทศภายในโรงเรียน จึงมีความสนใจศึกษากระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา ตามกระบวนการนิเทศภายใน 5 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการนิเทศ 2) การ
วางแผนการนิเทศ 3) การปฏิบัติตามแผนการนิเทศ 4) การประเมินผลการนิเทศ 5) การปรับปรุงและแก้ไข
วิธีการนิเทศ การนิเทศว่าอยู่ในระดับใด อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลที่ค้นพบจากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาและปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการนิเทศ อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ทีมีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศภายในของ
โรงเรียนแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบ้านกรวด 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 164 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบ้านกรวด 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปีการศึกษา 
2555     

3. ตัวแปรที่จะศึกษา 
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ประสบการณ์ท างาน 

   3.1.1 น้อยกว่า 20 ปี 
   3.1.2 ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 

  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ตามกรอบของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2543)   
   3.2.1 การเตรียมการนิเทศ  
   3.2.2 การวางแผนการนิเทศ 

  3.2.3 การปฏิบัติตามแผนการนิเทศ  
    3.2.4 การประเมินผลการนิเทศ  
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 3.2.5 การปรับปรุงและแก้ไขวิธีการนิเทศ 
4. การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  4.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ เพื่อวัดระดับปฏิบัติการกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารและครูผู้สอน ให้ครอบคลุมค า
นิยามศัพท์ น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ถู กต้องตามโครงสร้าง
เนื้อหา น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content  Validity) และน า
แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญไปค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ของข้อค าถามในแต่ละข้อ  แล้วน าผลการ
พิจารณาไปท าการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อรายการกับ
ประเด็นหลักของกระบวนการนิเทศในแต่ละด้านที่ศึกษาวิจัย โดยให้คะแนนดังนี้ ถ้าข้อค าถามสอดคล้องกับ
ประเด็นหลักให้คะแนน +1 ถ้าไม่แน่ใจให้คะแนน 0 และถ้าไม่สอดคล้องให้คะแนน –1 จากนั้น คัดเลือกข้อ
ค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .67 ขึ้นไป ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า .67 ข้อค าถามนั้นต้อง
น ามาปรับปรุงหรือคัดออกไปตามความเหมาะสม พบว่าค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 
  4.2 น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (tryout) กับโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บ้านกรวด 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษา
ในครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 30 คน แล้วน าผลไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์ แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) ได้
ค่าความเชื่อม่ัน  0.984 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละ ข้อมูล
กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ใช้
ค่าเฉลี่ย ( ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  5.2 เปรียบเทียบกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามประสบการณท์ างาน ใช้ค่าที (t-test) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 สามารถน ามาสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้  

1. ระดับการปฏิบัติกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดดังนี้คือ การวางแผนการนิเทศ รองลงมาคือ                   
การปฏิบัติการตามแผนการนิเทศ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การปรับปรุงและแก้ไขวิธีการนิเทศ 
ตามล าดับ 
 2. เปรียบเทียบกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มี
ประสบการณ์ท างาน น้อยกว่า 20 ปี และประสบการณ์ท างาน ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีระดับกระบวนการนิเทศ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน ามาอภิปราย ดังต่อไปนี้   
 1. กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
2 เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 5 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการนิเทศ 2) การวางแผน
การนิเทศ 3) การปฏิบัติตามแผนการนิเทศ 4) การประเมินผลการนิเทศ 5) การปรับปรุงและแก้ไขวิธีการนิเทศ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรครูปฏิบัติตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 ได้ก าหนดให้การศึกษา
เป็นไปเพ่ือคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีจริยธรรม และคุณธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เปาาหมายที่ส าคัญที่สุดของการศึกษาคือการมุ่งหวังให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยครูสามารถ จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ครูเป็นบุคคลส าคัญ
ที่สุดในการด าเนินงาน ด้านการ ศึกษา ครูต้องพัฒนาตนเองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ยังต้องส่งเสริมให้ผู้สอน จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดังนั้น บุคลากร
ครูจึงร่วมมือกัน จึงท าให้กระบวนการนิเทศภายในของโรง เรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน                 
 2. เปรียบเทียบกระบวนการนิเทศภายในของโรงเร ียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  โดยจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่าระดับการปฏิบัติตามกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนทั้ง 5 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการนิเทศ 2) การวางแผนการนิเทศ 3) การปฏิบัติตาม
แผนการนิเทศ  4) การประเมินผลการนิเทศ  5) การปรับปรุงและแก้ไขวิธีการนิเทศ ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีประสบการณ์ท างาน ต่ ากว่า 20 ปี และประสบการณ์ท างาน 20 ปีขึ้นไป โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่วางไว้ ทั้งนี ้อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปี มีความคิดว่า ระดับการปฏิบัติการตาม
กระบวนการนิเทศภายใน ปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับผู้บริหารมีภาระงานอื่น
มากมาย และครูผู้สอนมีชั่วโมงสอนมาก รวมทั้งไม่มีความรู้ความเข้าใจ และไม่มีการปฏิบัติตามปฏิทินงาน 
ที่ระบุไว้ในแผนการนิเทศภายในของโรงเรียน ท าให้การปฏิบัติงานนิเทศในโรงเรียนได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น  
ส่วนผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีประสบการณ์ท างาน ต่ ากว่า 20 ปี มีระดับการปฏิบัติการตาม
กระบวนการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้พัฒนาขึ้นมา เป็น
ยุคข้อมูลข่าวสารหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความตื่นตัว  และติดตาม
ข่าวสาร รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัด ได้มีการก าหนดนโยบายให้บุคลากรครู ต้องมีการปฏิบัติตามกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียน และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการประชุม วางแผนตามขั้นตอนการนิเทศภายใน
และติดตามการประเมินผล 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน สามารถจ าแนกเป็น
ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้และข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการปฏิบัติกระบวนการนิเทศภายในของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก แต่
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ขั้นตอนการปรับปรุงและแก้ไขการนิเทศ คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด จึงควรมีการส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้นให้เกิดการ
ปฏิบัติให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนด้วยการจัดการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เกี่ยวกับ
กระบวนนิเทศภายในของโรงเรียนซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัยและส่งผลถึงคุณภาพของการศึกษา
มากขึ้น 
  1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญ ในเรื่องการนิเทศภายใน โดยจะต้องมีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีข้ันตอนที่ชัดเจน  
ควรมีการจัดประชุมให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ กับครู 
  1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียน ควรจัดประชุม สัมมนา เกี่ยวกับ
กระบวนการนิเทศภายในร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับครูผู้สอนเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน 
  1.4 ควรมีการประเมินความต้องการในการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  1.5 ควรมีการกระตุ้นให้ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน จึงควรมีการวิจัยใน
เรื่องต่อไปนี้ 
  2.1 ควรท าวิจัยเชิงลึก หรือวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการนิเทศ
ภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
  2.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว  อ าเภอ             
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่าย รายได้ และวิเคราะห์
เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว 
เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงินมาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินหลักเกณฑ์การตัดสินใจ 3 ประการคือ NPV 
CBR และ IRR โครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
พิจารณาถึงพ้ืนที่ในการด าเนินโครงการสองแห่งได้แก่ กรณีที่หนึ่ง ณ บ้านมาบเตย เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน และ
กรณีที่สอง ณ บ้านหนองกลางดอน มีขนาดเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน มีลักษณะเป็นลานกว้างที่สามารถท ากิจกรรม
และเล่นกีฬา มีอาคาร 1 หลัง ใช้ส าหรับเล่นกีฬาในร่มชนิดต่าง ๆ โดยมีข้อสมมุติที่ส าคัญได้แก่ อายุโครงการ 
20 ปี โดยเริ่มต้นก่อสร้างในปี 2555 และสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2556  อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ                 
8 จ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 3 คน และในปี 2575 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดโครงการ สามารถขายที่ดินและมูลค่าซากของ
โครงการได้เท่ากับ 15 ล้านบาท จ านวนประชาชนผู้ใช้บริการแบ่งเป็นสามกลุ่มได้แก่ (1) กลุ่มกิจกรรม จ านวน 
25 คน 2) กลุ่มออกก าลังกาย จ านวน 25 คน 3) กลุ่มพักผ่อนหย่อนใจ จ านวน 25 คน ส าหรับข้อสมมุติกรณีที่
สองท่ีแตกต่างกันไปจากกรณีแรกคือ จ านวนผู้ใช้บริการและมูลค่าซาก 
 ผลการศึกษากรณีที่หนึ่ง บ้านมาบเตย พบว่า NPV มีค่าเท่ากับ 21,476,689 บาท CBR มีค่าเท่ากับ 
2.47 และ IRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 25.80 และกรณีที่สอง บ้านหนองกลางดอน พบว่า NPV เท่ากับ 
50,136,292 บาท CBR มีค่าเท่ากับ 4.92 และ IRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 57.44 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว กรณีรัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน พบว่า 
โครงการสามารถทนทานต่อการที่รัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน ได้ สรุปผลการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองก่ิว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ควรลงทุนในโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
กิ่ว ณ บ้านหนองกลางดอน เนื่องจาก มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 กรณีแล้ว 
ปรากฏว่า NPV CBR และ IRR กรณีบ้านหนองกลางดอนมีค่ามากกว่ากรณีบ้านมาบเตย จึงท าให้โครงการลาน
อเนกประสงค์ ณ บ้านหนองกลางดอนมีความคุ้มค่าในการลงทุน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the cost and revenue and comparison of 
revenues and expenses in the General Purpose Project in Khlong Kio Subdistrict 
Administrative Organization, Ban Bueng District, Chon Buri Province. The concept was the 
comparison of the costs and benefits that occur in variety years of the General Purpose 
Project by regardless of the amount of money in the future. The analysis was based on the 
financial principle that the same amount of present and future were not equal. This study 
used three criteria to decide which were the net present value, the benefit-cost ratio and 
the internal rate of return. 
 There were two cases of the project. The first case was the area of 5 rai 2 ngan in 
Ban Map Toei. The second case was the area of 4 rai 3 ngan in Ban Nong Klang Don.                   
The project was a large yard and a building that can be made to the activities and sports. 
The assumptions, included 1) the project life was 20 years. The construction began in 2555 
and opened in the year 2556. 2) the discount rate was 8 percent. 3) there were 3 staffs. 4) In 
2575, the last project year, salvage value of the project is 15,000,000 baht. 5) the group of 
people can be divided into three groups: (1) the activity group (2) the exercise group (3) the 
rest group. The different assumptions of the second case from the first were the different 
number of active group and the salvage value. 
 The results of the first case, Ban Map Toei, showed that the NPV of the project was 
equal to 21,476,689 baht, CBR was equal to 2.47 and IRR was equal to 25.80. The results of 
the second case, Ban Nong Klang Don, showed that the NPV of the project was equal to 
50,136,292 baht, CBR was equal to 4.92 and IRR was equal to 57.40. The results of sensitivity 
analysis in case of the Government did not provide subsidies showed that the project can 
resistance for the Government did not provide subsidies. The conclusion showed that the 
investment project of the General Purpose Project in the Ban Nong Klang Don was 
worthiness. 
 
ค าส าคัญ  
   ความเป็นไปได้ ลานอเนกประสงค์ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)   
พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม 
การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (ธีรพล อรุณะกสิกร, 2542) 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมวด 2 การก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบ               
การบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ใน               
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  
 1. การจัดสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
 2. การจัดให้มีและบ ารุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
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 3. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ค าแถลงนโยบายบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว ของนายสมศักดิ์  สวัสดีมงคล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่วต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองก่ิว ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (สมศักดิ์ สวัสดีมงคล, 2549) 
  3.1 นโยบายเร่งด่วน 
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มุ่งการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลัง
กายและมีสถานที่ออกก าลังกายที่ได้มาตรฐาน โดยจะจัดสร้างลานอเนกประสงค์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
ครบวงจร ทั้งกลางแจ้งและในร่ม ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว เพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกายและ
นันทนาการของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว 
  3.2 นโยบายการบริหารหลัก 
  เป็นนโยบายที่จะด าเนินการเพ่ือบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนและเพ่ือการพัฒนาต าบลคลองก่ิวให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 
   3.2.1 นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ  
   3.2.2 นโยบายด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เน้นการพัฒนาระบบ
สุขภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเสริมสร้าง-ป้องกัน-รักษา-เยียวยา-ฟ้ืนฟ ู
  3.3 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ส่งเสริมและด าเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะ สวนหย่อม หรือลานกีฬาให้เพ่ือเป็นการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวให้กับประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 8 ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากอ าเภอบ้านบึงประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชลบุรีประมาณ                   
21 กิโลเมตร ด้านเขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว มีพ้ืนที่ครอบคลุมต าบลคลองกิ่วทั้ง
ต าบล ประกอบด้วย หมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่  
 หมู่ 1 บ้านหัวกุญแจ  
 หมู่ 2 บ้านหนองน้ าเขียว  
 หมู่ 3 บ้านท่าน้ า  
 หมู่ 4 บ้านมาบคล้า  
 หมู่ 5 บ้านหมื่นจิตร  
 หมู่ 6 บ้านโสม  
 หมู่ 7 บ้านมาบล าบิด  
 หมู่ 8 บ้านมาบเตย  
 หมู่ 9 บ้านหนองกลางดอน  
 รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 222.809 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 139,255.62 ไร่ มีประชากรรวม
ทั้งสิ้น 14,989 คน แบ่งเป็นชาย 7,436 คน เป็นหญิง 7,553 คน จ านวนครัวเรือน 5,193 ครัวเรือน รายได้
เฉลี่ยต่อครัวเรือน 30,000-40,000 บาท/ปี 
 ในปัจจุบันเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว ยังไม่มีลานอเนกประสงค์ ที่จะใช้ในการท า
กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ รวมไปถึงสถานที่ในการออกก าลังกายที่ได้มาตรฐาน ท าให้ประชาชน และเยาวชน
ในพ้ืนที่ ที่ต้องการจะใช้สถานที่หรือออกก าลังกายต้องเดินทางไปที่อ าเภอ ซึ่งระยะทางในการเดินทางค่อนข้าง
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ไกล และประกอบกับนโยบายของคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการลานอเนกประสงค์ 
เพ่ือที่จะใช้ประโยชน์ในการท ากิจกรรมต่างๆ  
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จึงมีแนวคิด
ที่จะท าโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ในการท ากิจกรรม โครงการ ลานออกก าลังกาย 
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของเยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่และใกล้เคียง นอกจากนี้ผู้วิจัยในฐานะที่
เป็นพนักงานอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองก่ิว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีความสนใจที่จะศึกษา
ความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ให้ท าการศึกษาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งต้องการทราบถึงความคุ้มค่าของการลงทุน
หรือไม่ ซึ่งหากโครงการดังกล่าวคุ้มค่า ก็จะสามารถท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพที่ดีลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการในอนาคตต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. Net Present Value (NPV) มีค่ามากกว่าศูนย์ 
 2. Cost Benefit Ratio (CBR) มีค่ามากกว่าหนึ่ง 
 3. Internal Rate of Return (IRR) มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการจัดท าโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
กิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 2. เพ่ือศึกษารายได้ของการจัดท าโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 3.  เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ใน 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 บ้านมาบเตยและกรณีที่ 2 
บ้านหนองกลางดอน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การส ารวจทางด้านกฎหมาย 
 2. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน 
 ในการศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จะค านวณตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจและการเงินที่ส าคัญสามหลักเกณฑ์ด้วยกันคือ 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ                 
จากการค านวณโดยใช้หลักเกณฑ์ทั้งสามหลักเกณฑ์นี้ จะท าให้ทราบว่า การลงทุนในโครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ที่ก าลังศึกษานี้ จะได้รับ
ผลตอบแทนคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ ซึ่งเป็นการพิจารณาด้านการเงินและเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม                   
การตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการหรือไม่ จะยังมีตัวแปรอ่ืน ๆ อีกเช่น ตัวแปรทางสังคม การเมือง 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดการโครงการ ตัวบ่งชี้ทางต้นทุน และผลตอบแทนจะเป็นการช่วยในการตัดสินใจ
เท่านั้น ส าหรับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ มีดังนี้ (วิชญะ นาครักษ์, 2547) 
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 3. หลักเกณฑ์การตัดสินใจแบบที่ค านึงถึงมูลค่าของเงินในอนาคต 
       แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องดอกเบี้ยเป็นส่วนส าคัญของเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน ผู้ให้กู้
ควรที่จะได้รับผลตอบแทนจากการให้กู้ยืมเงินเป็นค่าใช้บริการของเงินที่ให้ยืม ธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงินทั่วไปท่ีรับฝากเงินควรจะจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากเงินโดยเป็นดอกเบี้ยส าหรับเงินที่ฝาก อัตราดอกเบี้ย
อาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ระยะเวลาและประเภทของการฝาก แต่โดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ประการได้แก่ 1) อัตราเงินเฟ้อ 2) ความเสี่ยง และ 3) ต้นทุนค่าเสียโอกาส กล่าวคือ 
ปกติแล้วถ้าอัตราเงินเฟ้อสูง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็มักจะสูง และถ้ามีอัตราความเสี่ยงในการฝากเงินสูงอัตรา
ดอกเบี้ยที่ได้รับก็มักจะสูงตามไปด้วย ส าหรับต้นทุนค่าเสียโอกาส เป็นตัวแปรที่อธิบายว่าท าไมเงินที่ให้กู้ยืมจึง
มีดอกเบี้ย ทั้งนี้เพราะค่าเสียโอกาสในการที่ผู้ให้กู้ให้เงินแก่ผู้อ่ืนยืม ท าให้ผู้ให้กู้จะต้องเลื่อนการบริโภคของตน
ออกไปในอนาคต จนกว่าจะได้รับเงินยืมคืน ผู้ให้กู้จึงควรได้รับผลตอบแทน และผลตอบแทนดังกล่าวก็คือ
ดอกเบี้ยนั่นเอง หรือในแง่ของการลงทุน ดอกเบี้ยจะเกี่ยวข้องกับการเสียโอกาสในการที่ผู้ให้กู้จะหารายได้ 
เท่ากับว่าผู้ให้กู้ได้โอนโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากเงินจ านวนนั้น ไปให้ผู้ยืมเงินได้ใช้ประโยชน์จากเงินนั้น จึง
เป็นการยุติธรรมที่ผู้ให้กู้จะได้รับการชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป และผู้ยืมเงินซึ่งได้รับผลประโยชน์จากเงินนั้นไป
แทน ก็ควรจะจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ให้กู้ (เจ้าของเงิน) ซึ่งก็คือดอกเบี้ยนั่นเอง ๆ  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุน (Financial Analysis of Investment Project)       
การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี กับการไม่ก่อสร้าง โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้รับจากการส ารวจเพ่ือก่อสร้างลานอเนกประสงค์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองก่ิว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองก่ิว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี การศึกษานี้จึงได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายให้ทราบถึงสภาพข้อมูล
โดยทั่วไปที่จะน ามาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของการก่อสร้างอาคารลานอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้จะเป็น             
ส่วนหนึ่งที่จะน าไปเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณต่อไป 
 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) การวิเคราะห์เชิงปริมาณนี้ จะเป็นการน า
ข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี ที่รวบรวมได้ทั้งทางด้านต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินมาวิเคราะห์และอาศัยหลักการ
วิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุน โดยใช้หลักเกณฑ์การตัดสินใจ 3 ประการคือ NPV CBR และ IRR 
ทั้งนี้ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ มีดังนี้ 
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  2.1 การก่อสร้างลานอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี ก าหนดอายุโครงการ 20 ปี 
  2.2 รายได้ของโครงการประกอบไปด้วย 
   2.2.1 รายได้ที่เป็นตัวเงิน 
   - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   - เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองก่ิว 
   - เงินบริจาค 
   2.2.2 รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น 
   - ค่าเสียโอกาสของประชาชน หากไม่มีโครงการลานอเนกประสงค์ 
 3. ค่าใช้จ่ายของโครงการประกอบไปด้วย 
 - ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลานอเนกประสงค ์
 - ค่าถมดินพ้ืนที ่
 - ค่าจ้างเจ้าหน้าที ่
 - ค่าวัสดุอุปกรณ ์
 - ค่าน้ าประปา 
 - ค่าไฟฟ้า 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
 - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 นอกจากนี้ การศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองก่ิว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ยังท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของโครงการ
เพ่ือตรวจสอบว่า ถ้าโครงการต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เช่น ค่าใช้จ่ายของการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จะท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเงินต่อการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี อย่างไร  
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ผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 1 ประมาณการมูลค่าปัจจุบัน ของโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองก่ิว กรณีท่ีหนึ่ง และ    
              รัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน 

หน่วย: บาท 

ปี พ.ศ. 
รายได้ ค่าใช้จ่าย 

Discount 
factor 

รายได้ 
(1)x(3) 

ค่าใช้จ่าย 
(2)x(3) 

(4)-(5) 

Benefit Cost 8% BNPV CNPV BNPV-CNPV 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2555 0 13,000,000 0.9259 0 12,037,037 -12,037,037 
2556 3,428,120 152,000 0.8573 2,939,060 130,316 2,808,745 
2557 3,448,814 160,850 0.7938 2,737,780 127,688 2,610,092 
2558 3,469,719 168,793 0.7350 2,550,347 124,068 2,426,280 
2559 3,490,841 179,832 0.6806 2,375,808 122,391 2,253,417 
2560 3,512,185 689,974 0.6302 2,213,272 434,800 1,778,472 
2561 3,633,757 200,222 0.5835 2,120,263 116,828 2,003,435 
2562 3,655,564 208,584 0.5403 1,974,987 112,691 1,862,296 
2563 3,677,611 217,063 0.5002 1,839,721 108,585 1,731,135 
2564 3,699,905 226,666 0.4632 1,713,772 104,990 1,608,782 
2565 3,722,453 735,399 0.4289 1,596,496 315,400 1,281,096 
2566 3,745,263 245,269 0.3971 1,487,295 97,400 1,389,896 
2567 3,768,342 257,283 0.3677 1,385,611 94,602 1,291,009 
2568 3,791,698 267,447 0.3405 1,290,925 91,055 1,199,870 
2569 3,815,339 274,769 0.3152 1,202,754 86,619 1,116,135 
2570 3,839,275 786,257 0.2919 1,120,648 229,501 891,147 
2571 3,963,513 296,920 0.2703 1,071,215 80,248 990,966 
2572 3,988,065 307,766 0.2502 998,009 77,018 920,991 
2573 4,012,939 317,805 0.2317 929,846 73,639 856,207 
2574 19,038,147 331,045 0.2145 4,084,600 71,025 4,013,575 

รวม 35,632,411 14,635,902 20,996,509 
NPV = 20,996,509 
BCR = 2.43 
IRR = 25.40% 

 
ที่มา : รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองก่ิวและเงินบริจาค 
  
 สรุปผลการค านวณความคุ้มค่าของโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว 
(ลงทุนโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ณ บ้านมาบเตย) และรัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน  
 1. การค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ กรณีท่ีหนึ่ง (ลงทุนโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ณ บ้านมาบ
เตย) และรัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน ซึ่งคือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ตลอดอายุโครงการ 
กรณรีัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน กับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอดอายุโครงการ กรณีรัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน 
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โดยในการค านวณ NPV ก าหนดให้อัตราคิดลดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ผลการค านวณปรากฏว่า NPV 
ของโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว กรณีที่หนึ่ง และรัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน 
มีค่าเท่ากับ 20,996,509 บาท 
2) อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน กรณีที่หนึ่ง (ลงทุนโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ณ บ้านมาบเตย) 
และรัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน ซึ่งคือ อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อมูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุน กรณีรัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน ตลอดอายุของโครงการ ผลการค านวณปรากฏว่า BCR มีค่าเท่ากับ 
2.43 
3) อัตราผลตอบแทนการลงทุน กรณีที่หนึ่ง (ลงทุนโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ณ บ้านมาบเตย) 
และรัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน คือ อัตราดอกเบี้ยในกระบวนการคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของโครงการ มีค่า
เท่ากับศูนย์ ผลการค านวณปรากฏว่า IRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 25.40 

 

ตารางท่ี 2 ประมาณการมูลค่าปัจจุบัน ของโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองก่ิว กรณีท่ีสอง และ     
              รัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน 

หน่วย: บาท 

ปี พ.ศ. 
รายได ้ ค่าใช้จ่าย 

Discount 
factor 

รายได ้
(1)x(3) 

ค่าใช้จ่าย 
(2)x(3) 

(4)-(5) 

Benefit Cost 8% BNPV CNPV BNPV-CNPV 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2555 0 11,000,000 0.9259 - 10,185,185 -10,185,185 
2556 6,385,160 152,000 0.8573 5,474,246 130,316 5,343,930 
2557 6,424,483 160,850 0.7938 5,099,962 127,688 4,972,274 
2558 6,464,135 168,793 0.7350 4,751,332 124,068 4,627,265 
2559 6,504,122 179,832 0.6806 4,426,596 122,391 4,304,205 
2560 6,544,450 689,974 0.6302 4,124,113 434,800 3,689,313 
2561 6,685,125 200,222 0.5835 3,900,706 116,828 3,783,878 
2562 6,726,155 208,584 0.5403 3,633,932 112,691 3,521,241 
2563 6,767,547 217,063 0.5002 3,385,458 108,585 3,276,873 
2564 6,809,307 226,666 0.4632 3,154,027 104,990 3,049,037 
2565 6,851,445 735,399 0.4289 2,938,467 315,400 2,623,067 
2566 6,893,967 245,269 0.3971 2,737,689 97,400 2,640,290 
2567 6,936,883 257,283 0.3677 2,550,678 94,602 2,456,075 
2568 6,980,201 267,447 0.3405 2,376,486 91,055 2,285,431 
2569 7,023,930 274,769 0.3152 2,214,236 86,619 2,127,617 
2570 7,068,080 786,257 0.2919 2,063,105 229,501 1,833,604 
2571 7,212,660 296,920 0.2703 1,949,358 80,248 1,869,110 
2572 7,257,681 307,766 0.2502 1,816,228 77,018 1,739,209 
2573 7,303,154 317,805 0.2317 1,692,229 73,639 1,618,590 
2574 19,349,090 331,045 0.2145 4,151,313 71,025 4,080,287 

รวม 62,440,162 12,784,050 49,656,112 
NPV = 49,656,112 
BCR = 4.88 
IRR = 56.95% 

 
ที่มา: รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองก่ิวและเงินบริจาค 
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 สรุปผลการค านวณความคุ้มค่าของโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว 
กรณีท่ีสอง (ลงทุนโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ณ บ้านหนองกลางดอน) และรัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน 
ดังตารางที่ 2 มีดังนี ้
 1. การค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ กรณีที่สอง (ลงทุนโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ณ บ้าน
หนองกลางดอน) และรัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน ซึ่งคือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ตลอด
อายุโครงการ กรณรีัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน กับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอดอายุโครงการ กรณีรัฐบาลไม่ให้
เงินสนับสนุน โดยในการค านวณ NPV ก าหนดให้อัตราคิดลดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ผลการค านวณ
ปรากฏว่า NPV ของโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว กรณีที่สอง และรัฐบาล
ไม่ให้เงนิสนับสนุน มีค่าเท่ากับ 49,656,112 บาท 
 2. อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน กรณีที่สอง (ลงทุนโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ณ บ้านหนอง
กลางดอน) และรัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน ซึ่งคือ อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อมูลค่า
ปัจจุบันของต้นทุน กรณรีัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน ตลอดอายุของโครงการ ผลการค านวณปรากฏว่า BCR มีค่า
เท่ากับ 4.88 
 3. อัตราผลตอบแทนการลงทุน กรณีที่สอง (ลงทุนโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ณ บ้านหนอง
กลางดอน) และรัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน คือ อัตราดอกเบี้ยในกระบวนการคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของ
โครงการ มีค่าเท่ากับศูนย์ ผลการค านวณปรากฏว่า IRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 56.95 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาขอน าเสนอการอภิปรายผลตามล าดับ ดังนี้ 
 ผลการศึกษาพบว่า กรณีที่หนึ่ง ก่อสร้าง ณ บ้านมาบเตย  NPV ของโครงการลานอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองก่ิว มีค่าเท่ากับ 21,476,689 บาท BCR มีค่าเท่ากับ 2.47 และ IRR มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 25.80 สรุปได้ว่า การลงทุนโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว กรณีที่หนึ่ง 
คุ้มค่าต่อการลงทุน ส าหรับ กรณีท่ีสอง ก่อสร้าง ณ บ้านหนองกลางดอน NPV ของโครงการลานอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองก่ิว มีค่าเท่ากับ 50,136,292 บาท BCR มีค่าเท่ากับ 4.92 และ IRR มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 57.44 สรุปได้ว่า การลงทุนโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว กรณีที่สอง 
คุ้มค่าต่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม ค่า NPV BCR และ IRR ของกรณีที่สองสูงกว่ากรณีที่หนึ่งหมายความว่า  
การลงทุนโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว ณ บ้านหนองกลางดอน มีความ
คุ้มค่าต่อการลงทุน มากกว่า การลงทุนโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว ณ บ้าน
มาบเตย ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้ จึงเลือกท าโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว ณ 
บ้านหนองกลางดอน  
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองกิ่ว กรณีรัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน กรณีก่อสร้าง ณ บ้านมาบเตย พบว่า NPV มีค่าเท่ากับ 20,996,509 
บาท BCR มีค่าเท่ากับ 2.43 และ IRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 25.40 ส าหรับ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว กรณีรัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน กรณีก่อสร้าง   
ณ บ้านหนองกลางดอน NPV มีค่าเท่ากับ 49,656,112 บาท BCR มีค่าเท่ากับ 4.88 และ IRR มีค่าเท่ากับ            
ร้อยละ 56.95 แสดงให้เห็นว่า โครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว ทั้งสองกรณี 
สามารถทนทานต่อการทีร่ัฐบาลไม่ให้เงินสนับสนุน ได้ 
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 ซึ่งในพ้ืนที่อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านบึง มีการด าเนินการก่อสร้างศูนย์กีฬา และ
นันทนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา             
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) ซึ่งในการก่อสร้างสนามกีฬาและอาคารประกอบอ่ืน ๆ เช่น สนามเทนนิส สนาม
บาสเกตบอล สนามฟุตบอล อัฒจันทร์พร้อมลู่วิ่ง โรงพลศึกษา ห้องน้ าสนามกีฬา ปรับปรุงภูมิทัศน์ รั้วและป้าย
เฉลิมพระเกียรติ ป้อมยาม โดยใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองบ้านบึง 16,140,000 บาท และของบประมาณ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ านวน 15,000,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวเทศบาลเมือง
บ้านบึง สามารถท าได้จริง เพราะเทศบาลเมืองบ้านบึงมีงบประมาณในแต่ละปีจ านวนมาก รวมทั้งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ท าให้โครงการด าเนินการไปได้อย่างราบรื่น และก่อนหน้านี้เทศบาล
เมืองบ้านบึงก็ได้ก่อสร้างสระว่ายน้ าและสวนสาธารณะมาก่อน แต่เนื่องจากสถานที่ที่ท าการก่อสร้างอยู่ไกล
แหล่งชุมชน จึงท าให้มีการก่อสร้างศูนย์กีฬาแห่งใหม่ข้ึน เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของจ านวนประชากรที่เพ่ิม
มากขึ้นและเป็นสถานที่ที่ใกล้แหล่งชุมชน ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก รวมทั้งได้ใช้สถานที่นี้เป็น
สถานที่ออกก าลังกาย เล่นกีฬาและที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังท าให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
ลดรายจ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนและลดรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึง
งบประมาณของเทศบาลเองอีกด้วย 
 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี กล่าวได้ว่า มีความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง โครงการลานอเนกประสงค์สามารถช่วยให้
ประชาชนรักษาความสมดุลของชีวิตและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในด้านความรู้ 
ทัศนคติ การรับรู้ การปฏิบัติตัว รวมทั้งส่งผลดีต่อด้านสิ่งแวดล้อม ครอบครัว ชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งที่จะช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการตอบสนองความต้องการในชีวิต อันจะท าให้ประชาชนมีพฤติกรรม
และแบบแผนการด าเนินชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีอันจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่สุด  ซึ่งเป็นความคุ้ม
ค่าท่ีไม่อาจประเมินได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ควรลงทุนในโครงการลาน
อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว ณ บ้านหนองกลางดอน เนื่องจาก มีความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุนมากกว่าการลงทุนในโครงการลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว ณ บ้านมาบเตย 
เนื่องจากในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว และพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่จะท าการก่อสร้างลานอเนกประสงค์
มีพ้ืนที่ติดกับถนนใหญ่ ท าให้การเดินทางของประชาชนสะดวก สบาย อยู่ใกล้โรงเรียน สถานีต ารวจ หมู่บ้าน 
และเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่น และในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ ว ก็จะมีการยกฐานะจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล ซึ่งก็จะท าให้มีประชากรเข้ามาอยู่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งผลต่าง ๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้นสอดคล้องกับการที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว ได้ลงทุนก่อสร้างลานอเนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองก่ิว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ณ บ้านหนองกลางดอน 
ข้อเสนอส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
             ในการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องการศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการลานอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลา และภายหลังจากการท าการศึกษา ผู้วิจัย
พบว่า ควรมีการศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนก่อสร้างสนามกีฬาเพ่ือการแข่งขันในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองก่ิว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เช่น การสร้างสนามฟุตบอลเพ่ือการแข่งขันในเชิงธุรกิจ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิก ในการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง 2) ศึกษาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองจิก ในการสนับสนุนการด าเนินงานของ
กลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิกต่อการด าเนินงานของกลุ่ม
อาชีพสตรีหลังวัง และ 4) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง ประกอบไปด้วย  ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา 
เจ้าหน้าที่จากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอหนองจิก คณะผู้บริหารและบุคลากรของเขตเทศบาลต าบลหนอง
จิก ที่รับผิดชอบด้านพัฒนากลุ่มอาชีพ จ านวน 44 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ            
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. บทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิก ในการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.33) 
 2. การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง อยู่ในระดับมาก ( =4.21) 
 3. บทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิก ด้านการฝึกอบรมอาชีพ และด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง และด้านการส่งเสริมการผลิต และด้านการสนับสนุนทุน มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูง กับการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 4. ปัญหา อุปสรรคในการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง  ยังขาดการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการด าเนินของผลิตภัณฑ์ ขาดเงินทุนหมุนเวียน ยังไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน 
ข้อเสนอแนะองค์กรรับผิดชอบและต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและมีประสิทธิผล 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the roles of Tambon Nong Chik 
Municipality in supporting the operation of Langwang Women Occupation Group 2) study the 
operation of Langwang Women Occupation Group 3) study the relationship between the 
roles of Tambon Nongjik Municipality towards the operation of Langwang Women 
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Occupation Group and 4) study the problems, obstacles and development ways of 
operation of Langwang Women Occupation Group. The Populations used in this research 
were 44 people comprised, community leaders, religious leaders, officials from Nong Chik  
Community Development Office and administrative committee and personnel of Tambon 
Nong Chik Municipality who were responsible for occupation group development. The tool 
used to collect the data was questionnaire.  The statistics used to analyze the data were 
percentage, mean, standard deviation and Coefficient of Pearson Correlation.  
 The research was found that 
 1. The overview roles of Tambon Nongjik Municipality in supporting the operation of 
Langwang Women Occupation Group was moderate ( =3.33). 
 2. The overview operation of Langwang Women Occupation Group, was high                 
( =4.21). 
 3. The correlation of roles of Tambon Nongjik Municipality on occupation training and 
marketing promotion was moderately positive. The production promotion and fund 
supporting correlated in statistics highly positive with the operation of Langwang Women 
Occupation Group, significantly at .01 
 4. The problems, obstacles and development ways of operation of Langwang 
Women Occupation Group to promote the knowledge and lack of understanding of the 
product. Lack of working capital and no exact market. Suggestions: the supporting agency 
must be fully responsible and effectiveness. 
 
ค าส าคัญ 
  บทบาทของเทศบาล กลุ่มอาชีพ   
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาท้องถิ่น มีความส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได้  ฉะนั้นในการพัฒนาชุมชนจึงพยายามที่จะพัฒนาด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกันในทุก ๆ ด้านให้เกิด
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  เพราะทุกภาคส่วนการพัฒนาจะมีส่วนช่วยสนับสนุน ซึ่งกันและกันอย่างมาก  
กล่าวคือหากให้การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  โดยละทิ้งหรือไม่ให้ความส าคัญแก่ด้านอ่ืนอย่างเท่า
เทียมกันแล้วด้านที่ได้รับการพัฒนานั้นจะไม่ประสบผลส าเร็จอย่างแท้จริง  เพราะมีด้านที่ไม่ได้รับการพัฒนาจะ
กลายเป็นปัญหาที่แฝงอยู่ ด้วยเหตุนี้การพัฒนาชุมชนจึงต้องพัฒนาทั้งคนและวัตถุไปพร้อม ๆ กัน การรวมกลุ่ม
ในการประกอบอาชีพ  ถือว่าเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงตนเอง กล่าวคือ กลุ่มอาชีพนี้จะมีการ
ผลิตสินค้าเพ่ือน ามาใช้ในครัวเรือน จ าหน่ายกันในชุมชนก็จะเกิดรายได้ส าหรับตนเองและครอบครัวท าให้มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  อีกประการหนึ่งจะท าให้ประชาชนเหล่านี้สามารถลดการพ่ึงพิง
สถาบันรัฐและองค์กรต่าง ๆ เกิดความมั่นคงในอาชีพ  เพราะเป็นการลงทุนน้อย แต่ได้ผลตอบแทนกลับมา
อย่างคุ้มค่า  การรวมกลุ่มประกอบอาชีพจึงมุ่งหวังผล เพ่ือให้แต่ละกลุ่มอาชีพประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานโดยที่กลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มควรมีผลก าไร  ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นหรือในชุมชนได้
อย่างคุ้มค่า ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของสมาชิกในด้าน ต่าง ๆ กลุ่มสมาชิกจะต้องมีการผลิตและ
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พัฒนาคุณภาพสินค้า พร้อมทั้งกลุ่มสมาชิกจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น และกลายเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไป (ปนัดดา                 
สุขเกษม, 2552) 
 เทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ให้ความส าคัญในภารกิจที่เป็นอ านาจ และ
หน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นในการบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของ ราษฎร  และการส่งเสริม              
การฝึก และการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองให้มีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมี
ความรักถิ่นฐานของตนเองไม่เดินทางออกนอกพ้ืนที่ไปท างานหรือประกอบอาชีพที่อ่ืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชน แต่จากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ และยังต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ความไม่สงบ จึงส่งผลให้เกิดการว่างงาน ขาดรายได้ ประชาชนจึงได้ริเริ่มการรวมกลุ่มอาชีพ และ
เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม เทศบาลต าบลหนองจิกได้สนับสนุนเงินงบประมาณในการด าเนินภารกิจ
ตามอ านาจและหน้าที่ เพ่ือบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของประชาชน ส่งเสริมการฝึกและการประกอบ
อาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น และการประกอบอาชีพของประชาชนที่
เทศบาลได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน มีเจตนารมณ์และมุ่งหวังให้การบริหารจัดการ และการด าเนินงานกลุ่ม
อาชีพมีศักยภาพ ความเข้มแข็ง และประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน สมาชิกกลุ่มอาชีพยึดเป็นอาชีพเสริมได้และมี
รายได้เพ่ิมข้ึน การส่งเสริมและสนับสนุนจากเทศบาลต าบลหนองจิกได้มีการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลัง
วัง  จากการส ารวจการด าเนินงานพบว่ากลุ่มอาชีพ ได้รับการยอมรับจากชุมชนและมีบทบาทในชุมชน ได้รับ
การยอมรับในการเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน แต่ยังพบปัญหา เช่น  ปัญหารายได้
ยังไม่เพียงพอ  ความเข้มแข็งของกลุ่ม  การท าบ้าง ไม่ท าบ้างของกลุ่มแม่บ้าน ปัญหาความพร้อมของกลุ่มใน
การบริหารจัดการ ความพร้อมเรื่องคน วัสดุอุปกรณ์ ด้านสถานที่ในการด าเนินการไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาด้าน
การตลาด พ่อค้าคนกลางไม่สามารถเข้ามารับซื้อในพ้ืนที่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ท าให้สินค้าล้นตลาด กลุ่มอาชีพ จึงต้องน าสินค้าไปจ าหน่ายเองในสถานที่ต่าง ๆ การหาช่องทาง
การจ าหน่ายสินค้า และปัญหาด้านการให้การสนับสนุนกลุ่มของผู้มีบทบาทส าคัญในชุมชน ปัญหาเหล่านี้เป็น
ปัญหาเบื้องต้นตั้งแต่ด าเนินการจนมาถึงปัจจุบันนี้ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังได้กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรของ
องค์การซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน หรือเป็นกลไกในการด าเนินการภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลให้บรรลุจุดมุ่งหมาย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิก ในการสนับสนุน
การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี
หลังวัง ที่มีแนวโน้มเป็นไปได้ ภายใต้การร่วมคิด ร่วมศึกษา ร่วมกันของผู้วิจัยและสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง 
ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายหลักที่จะให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง  ยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ 
กระจายรายได้ไปช่วยเหลือ และเกิดการหมุนเวียนรายได้ท้ังระดับบุคคล ครอบครัว ต าบลได้อย่างแท้จริง  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิก ในการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรี
หลังวัง อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  

2. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองจิก ในการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม
อาชีพสตรีหลังวัง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิกต่อการด าเนินงานของกลุ่ม
อาชีพสตรีหลังวัง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  
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4. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง 
เทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่  สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง ในเขตเทศบาลต าบลหนองจิก 
อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา เจ้าหน้าที่จากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอหนองจิก 
คณะผู้บริหารและบุคลากรของเขตเทศบาลต าบลหนองจิก ที่รับผิดชอบด้านพัฒนากลุ่มอาชีพ จ านวน 44 คน
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาเป็นฐานในการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาบทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิก ใน
การสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน 
ดังนี้  

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ อายุ สถานภาพครอบครัว การศึกษา อาชีพหลักของครัวเรือน ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และผู้มีส่วน
ส าคัญในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม  

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับบทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิก ในการสนับสนุนการด าเนินงานของ
กลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการฝึกอบรมอาชีพ ด้านการสนับสนุน ด้านการส่งเสริมการผลิต 
และด้านการส่งเสริมการตลาด  

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง เทศบาลต าบลหนองจิก  
อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ใน 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างและกระบวนการ ด้านการบริหารทุนและ
ทรัพยากร  ด้านการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร และด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิก  

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกลุ่ม
อาชีพสตรีหลังวัง เทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

ผู้วิจัยได้เลือกสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิก ในการ
สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง โดยใช้แบบสอบถามสอบถามที่เป็นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท 
(Likert Scale) วัดระดับความคิดเห็น เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีการก าหนดค่าคะแนนแทน 
ดังนี้ 
 คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 คะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 ก าหนดหลักเกณฑ์และความหมายจากแบบสอบถามที่วัดได้ออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 
 เกณฑ์การวัดคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเป็น 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความเห็นในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความเห็นในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความเห็นในระดับปานกลาง 
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 คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความเห็นในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความเห็นในระดับน้อยที่สุด 
 การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยก าหนดช่วงการวัด (Best, 1981) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้  
  3.1 ขออนุญาตเก็บข้อมูลโดยน าหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์จากประชากรในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และวิธีด าเนินการวิจัย  

    3.2 จัดเตรียมแบบสอบถาม รวมทั้งค าแนะน าในการท าแบบสอบถามไว้เป็นแผ่นแรก  
   3.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง  
    3.4 ท าการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
    3.5 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมมาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
     4.1 วิเคราะห์ข้อมูลของข้อมูลทั่วไปตอนที่ 1 โดยใช้สถิติค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
(Percentage) เพ่ืออธิบายข้อมูลกลุ่มบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     4.2 วิเคราะห์ข้อมูลของบทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิก ในการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง ตอนที่ 2 โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
     4.3 วิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
     4.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิกต่อการด าเนินงานของ
กลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ เพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation)  

    4.5 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของ
กลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง เทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มอาชีพสตรีหลังวังส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพรับจ้าง  มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก 7 ปี และผู้มีส่วนส าคัญที่ช่วยให้ท่านตัดสินใจเป็นสมาชิก
กลุ่ม คือ เพ่ือนบ้าน 
 2. บทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิก ในการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง 
อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี   
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิก ในการสนับสนุนการ 
              ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง ในภาพรวม 
 

บทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิก 
ในการสนับสนุนการด าเนินงานฯ 

  S.D. ระดับของบทบาท 

1. ด้านการฝึกอบรมอาชีพ 3.48 0.34 มาก 
2. ด้านการสนับสนุนทุน 2.98 0.32 ปานกลาง 
3. ด้านการส่งเสริมการผลิต 3.73 0.24 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.13 0.35 ปานกลาง 

รวม 3.33 0.31 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า บทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิก ในการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม
อาชีพสตรีหลังวัง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.33, S.D.=0.31) เมื่อพิจารณารายด้าน บทบาทของ
เทศบาลต าบลหนองจิก ในการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง ด้านที่สูงสุดคือ ด้านการ
ส่งเสริมการผลิต อยู่ในระดับมาก ( =3.73, S.D.=0.24) รองลงมาคือ ด้านการฝึกอบรมอาชีพ อยู่ในระดับ
มาก ( =3.48, S.D.=0.34) ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.13, S.D.=0.35) และ
ด้านการสนับสนุนทุน อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.98, S.D.=0.32) ตามล าดับ 

3. การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง เทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวังในภาพรวม 
 

การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง   S.D. ระดับการด าเนินงาน 
1. ด้านโครงสร้างและกระบวนการ  4.29 0.17 มาก 
2. ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร     4.20 0.13 มาก 
3. ด้านการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 4.14 0.26 มาก 
4. ด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิก 4.19 0.30 มาก 

รวม 4.21 0.22 มาก 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่าการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                    
( =4.21, S.D.=0.22) เมื่อพิจารณารายด้าน การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง ด้านที่สูงสุดคือ               
ด้านโครงสร้างและกระบวนการ อยู่ในระดับมาก ( =3.73, S.D.=0.24) รองลงมาคือ ด้านการบริหารทุนและ
ทรัพยากร อยู่ในระดับมาก ( =3.48, S.D.=0.34) ด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิก อยู่ในระดับมาก ( =3.13, 
S.D.=0.35) และ ด้านที่ต่ าสุดคือ ด้านการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร อยู่ในระดับมาก ( =2.98, 
S.D.=0.32) 
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 4. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิกต่อการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลัง
วัง อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิกต่อการด าเนินงานของกลุ่ม
     อาชีพสตรีหลังวัง อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี 
                   

ตัวแปร 
การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง 

r Sig. 
1.ด้านการฝึกอบรมอาชีพ 
2.ด้านการสนับสนุนทุน 
3.ด้านการส่งเสริมการผลิต 
4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 

0.74** 
0.83** 
0.81** 
0.67** 

.000 

.000 

.000 

.000 
 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า บทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิก ด้านการฝึกอบรมอาชีพ 
และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง และด้านการส่งเสริมการผลิต และ
ด้านการสนับสนุนทุน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง กับการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง อ าเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 5. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง เทศบาลต าบล
หนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ทั้ง 4 ด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  5.1 ด้านการฝึกอบรมอาชีพ พบว่า ยังขาดการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการด าเนิน
ของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ในเรื่องกระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขาย ขาดแหล่ง
รวมองค์ความรู้ ไม่มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายของสินค้า   
  5.2 ด้านการสนับสนุนทุนนั้น พบว่า เทศบาลต าบลหนองจิก ยังขาดเงินทุนหมุนเวียนในการ
ขยายปัจจัยการผลิต ยังขาดการประสานงานระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน เพ่ือสร้างอ านาจต่อรอง 
ลดปัญหาในเรื่องการตัดราคากัน อีกทั้งผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มอาชีพสามารถเลียนแบบกัน ท าให้เกิดปัญหา
ในการแข่งขันกันในทางการตลาดสูง มีการเอาเปรียบกัน การขาดคุณธรรมของผู้ประกอบการในเรื่องความ
ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน 
     5.3 ด้านการส่งเสริมการผลิต ยังขาดเงินทุนหมุนเวียนในการขยายปัจจัยการผลิต สมาชิกใน
กลุ่มอาชีพไม่มีความช านาญ ขาดการพัฒนาคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้เนื่องจากใช้แรงงานคน ไม่ได้ใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้ไม่สามารถผลิตได้ทุกฤดูกาล อีกทั้งผลิตได้ล่าช้า ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของลูกค้า (ปริมาณการผลิตไม่แน่นอน) วัตถุดิบมีไม่เพียงพอในพ้ืนที่ ท าให้ต้องออกไปซื้อนอกพ้ืนที่ จึงท าให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และการสนับสนุนของส่วนราชการไม่ตรงกับความต้องการของตลาด 
       5.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มอาชีพยังไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน ไม่มีที่วาง
จ าหน่ายสินค้า ขาดยานพาหนะในการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายยังที่ไกล ๆ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่ ท าให้ไม่มีนักท่องเที่ยว และผู้คนต่างจังหวัดสัญจรมาไม่มากนัก อีกทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับ
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ความต้องการของผู้บริโภค ขาดเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขาดการวางแผนในการ
ด าเนินงาน          
        
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาบทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิก ในการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรี
หลังวัง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. บทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิก ในการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเป็นอีกบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบล
หนองจิก เป็นภารกิจที่เป็นอ านาจ และหน้าที่ตามกฎหมายในการบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของ ราษฎร 
การส่งเสริมการฝึก และการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองให้มีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
      1.1 บทบาทด้านการส่งเสริมการผลิตของเทศบาลต าบลหนองจิก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เป็นเพราะการส่งเสริมกลุ่มอาชีพนั้นเป็นอีกบทบาทหน้าที่ของเทศบาล ในการส่งเสริมการผลิตนั้นเป็นการ
กระตุ้นยอดขายสินค้า เมื่อกลุ่มมีการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า ได้แก่ กลุ่มมีการพัฒนาคุณภาพของสินค้า
ให้ตรงกับความต้องการของตลาด พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เช่น 
อุปกรณ ์เครื่องมือการผลิต ฯลฯ ย่อมท าให้กลุ่มมีผลก าไรจากการจ าหน่ายสินค้าจนสามารถปันผลให้สมาชิกได้ 
ขยายกิจการของกลุ่มได ้น ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มได้ต่อไป  
  1.2 บทบาทด้านการฝึกอบรมอาชีพของเทศบาลต าบลหนองจิก อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะเทศบาลส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพจากภายในและภายนอกกลุ่มแก่สมาชิกเพ่ือไปประกอบ
อาชีพได้กลุ่มสามารถช่วยให้สมาชิกมีการพบปะช่วยเหลือและท ากิจกรรมร่วมกันในด้านการประกอบอาชีพ
มากขึ้น กลุ่มมีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัวของสมาชิกอย่างทั่วถึง เช่น ค่ารักษาพยาบาล
สามารถยืมเงินทุนกลุ่ม ยืมวัสดุ อุปกรณ์กลุ่ม ฯลฯ กลุ่มส่งเสริมให้สมาชิกได้รับข่าวสารวิชาการในด้านอาชีพ
เพ่ิมขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้กลุ่มก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารกลุ่ม กฎ ระเบียบ/ข้อบังคับ และกิจกรรม
ของกลุ่ม เพ่ือลดความขัดแย้ง เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ส่งเสริมการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มร่วมกัน 
เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหา และสร้างอ านาจต่อรอง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของปนัดดา  สุขเกษม 
(2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่มอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่มอาชีพ คือ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพจากภายในและ
ภายนอกแก่สมาชิกเพ่ือน าไปประกอบอาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และ
การเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชีพท าให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  1.3 บทบาทด้านการส่งเสริมการตลาดของเทศบาลต าบลหนองจิก อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เป็นเพราะเทศบาลให้ค าแนะน าด้านการตลาด ซึ่งท าให้กลุ่มและสมาชิกคงอยู่และมีรายได้ที่แน่นอนเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของทนงศักดิ์ อุระวัฒนพันธุ์ (2553) ได้ศึกษาบทบาทของเทศบาลต าบลจัตุรัสต่อการ
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรเทศบาลต าบลจัตุรัส อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ พบว่า เทศบาลต าบลจัตุรัสมีบทบาทต่อ
การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปุ๋ยอินทรีย์ในด้านการผลิตและด้านการตลาด  
  1.4 บทบาทด้านการสนับสนุนทุนของเทศบาลต าบลหนองจิก อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็น
เพราะเทศบาลมีการระดมเงินทุนทั้งจากภายใน-ภายนอกกลุ่ม และส่งเสริมให้กลุ่มมีการจัดท าบัญชีรายรับ-
รายจ่ายอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้กลุ่มเกิดความมั่นคงทางด้านเงินทุนมากขึ้น และยังจัดหาช่องทางการจัด
จ าหน่ายกลุ่มจ าหน่ายสินค้าโดยเลือกวิธีการขายให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แต่เทศบาลก็ยังประสบปัญหาใน
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ด้านงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อนันต์  อิก าเนิด (2545) ได้ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อโครงการหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลก็ประสบ
ปัญหาในด้านงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน บุคลากรมีจ านวนน้อย เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การด าเนินงานมีจ านวนน้อย ไม่ทันสมัย อีกท้ังบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดความรู้ใหม่ ๆ และ
ยังขาดการประชาสัมพันธ์ และการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชมอย่างแท้จริง อีกทั้งด้านการพัฒนาชุมชนก็น้อย 
เนื่องจากเป็นธุรกิจขนาดเล็ก และสอดคล้องกับงานวิจัยของทนงศักดิ์  อุระวัฒนพันธุ์ (2553) ได้ศึกษาบทบาท
ของเทศบาลต าบลจัตุรัสต่อการส่งเสริมกลุ่มเกษตรเทศบาลต าบลจัตุรัส อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ พบว่า กลุ่ม
ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบมาผลิตปุ๋ยบางครั้งไม่เข้าใจในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ขาดองค์
ความรู้แท้จริงที่ท าให้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้มาตรฐานทุกครั้งเพราะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ท า ขาด
หลักวิชาการบริหารที่ท าให้การบริหารจัดการบางครั้งประสบปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ขาดหลักการ
ตลาดในการสร้างตราสินค้าของกลุ่ม  
 2. บทบาทของเทศบาลต าบลหนองจิก ด้านการฝึกอบรมอาชีพ และด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง และด้านการส่งเสริมการผลิต และด้านการสนับสนุนทุนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง กับการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรีหลังวัง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเป็นภารกิจที่เป็นอ านาจ และหน้าที่
ตามกฎหมายในการบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของ ราษฎร การส่งเสริมการฝึก และการประกอบอาชีพ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของทนงศักดิ์ อุระวัฒนพันธุ์ (2553) ได้ศึกษาบทบาทของเทศบาลต าบลจัตุรัสต่อ
การส่งเสริมกลุ่มเกษตรเทศบาลต าบลจัตุรัส อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ พบว่า เทศบาลต าบลจัตุรัสมีบทบาท
ต่อการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปุ๋ยอินทรีย์ในด้านการผลิตและด้านการตลาดผลสัมฤทธิ์ของบทบาทเทศบาล
ต าบลจัตุรัสในการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปุ๋ยอินทรีย์ท าให้กลุ่มเกษตรมีความรู้ความเข้าใจในการท าปุ๋ยอินทรีย์ 
ให้ความสนใจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ได้ดีขึ้น มีความรู้ใน                        
การพัฒนาการเกษตรของตนเองในด้านวิชาการมากขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
       1.1 หน่วยงานภาครัฐ  เทศบาลควรก าหนดนโยบายและเป้าหมายของการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่
ชัดเจน  พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทั้งบุคลากรที่คอยให้การดูแลเป็นพ่ีเลี้ยง และสนับสนุนงบประมาณบางส่วน
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนภายในกลุ่ม 
       1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตที่มีคุณภาพ ตกแต่งบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อสร้างความน่าสนใจของสินค้า และให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาด 
       1.3 กลุ่มอาชีพสตรีควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ตั้งแต่การทบทวน  
บทบาทหน้าที่ การจัดท าเอกสารบัญชี  การจัดการประชุมในลักษณะการประชาคมเพ่ือแสวงหาแนวทางใน
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความเข้าใจกันมากยิ่งข้ึนแก่สมาชิกและชุมชน 
       1.4 องค์กรชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานสร้าง
เครือข่ายกับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ช่วยกันบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ของ
กลุ่มซึ่งจะส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

45 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มอาชีพที่มีการด าเนินงาน
แล้วประสบผลส าเร็จ  เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานให้กับกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ต่อไป 
  2.2  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่มอาชีพสตรี เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยไป
พัฒนากลุ่มอาชีพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
  2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงคุณภาพแบบเจาะลึก เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานของกลุ่ม
อาชีพ ในกลุ่มอาชีพที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของกลุ่มให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

บรรณานุกรม 
ทนงศักดิ์  อุระวัฒนพันธุ์. (2553). บทบาทของเทศบาลต าบลจัตุรัสต่อการส่งเสริมกลุ่มเกษตรเทศบาลต าบล

จัตุรัส อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ. รายงานการศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ปนัดดา สุขเกษม. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่มอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเมือง 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.    
อนันต์ อิก าเนิด. (2545). บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
Best, J. W. (1981). Research in Education. Englewood Cilff, New Jersey : Prentice- 
 Hall. 
 

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

 
THE ROLE OF COMMUNITY'S COMMITTEE IN COMMUNITY DELVELOPMENT  

OF BANBUNG TOWN MUNICIPALITY, CHON BURI PROVINCE 
 

วรฤทัย กังวลกิจ ภิศักดิ์ กัลยาณมติร และกานต์ บุญศริิ 

Vorruethai kangwonkit, Pisak Kalayanamit and Karn Boonsiri 
 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน และ
เปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง จ านวน  49 ชุมชน จ านวน 251 
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และถ้าพบความแตกต่าง จะท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีของ
เชฟเฟ่ Scheffe’ test  ผลการศึกษาพบว่า 
 1. บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านบึง ต าบลบ้านบึง 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าบทบาทของ
คณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ด้านที่มีบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ระดับ
มากที่สุด คือ ด้านการเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาล (  =3.08, S.D.=0.66) 
รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความส านึกและร่วมใจกันพัฒนา ( = 3.08, 
S.D.=0.66) ส่วนด้านที่มีบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ระดับต่ าสุดคือ ด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 2. การเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน  เขตเทศบาลเมือง 
บ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ในภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to study the role of community’s committee in 
community development and compare the role of the community of BanBung Town 
Municipality, Chonburi Province. The sample consisted of the 49 communities or 251 people 
of BanBung Town Municipality, collected data by using the questionnaire. The data was 
analyzed by using statistical package such as the percentage, mean, standard deviation, test 
hypotheses using the Independent-sample (t-test) One-way ANOVA and a significant 
difference, compares the average earnings by the Scheffe’test. 
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The results showed that 1) the general role of community committee role in community 
development of BanBung Town Municipality, Chonburi Province is in the middle level. The 
role of community’s committee in community development is in the medium in every field. 
Mostly the role is the proposed program project for assistance from the municipality                   
( =3.08,S.D.=.66) The second role is the support and promotion of public awareness and 
empathy ( =3.08,S.D.=.66) The minimum role is to solve  problems in the community.                   
2) a comparison of the role of the community of BanBung Town Municipality, Chonburi 
Province by sex, age, education, occupation and income have different by statistically 
significant at the .05 level. 
 
ค าส าคัญ 
            บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 เทศบาลถือเป็นองค์กรของรัฐที่มีความผูกพัน และใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เพราะเป็นองค์กรที่มี
บทบาทส าคัญในด้านการให้บริการสาธารณะ การสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
(เทศบาลนครพิษณุโลก, 2556) ที่ส าคัญคือ เทศบาลเป็นองค์กรของรัฐที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ  และ            
มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น จึงเป็นรูปแบบการปกครองที่เรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยและใกล้ชิดกับ
ประชาชนมาก (ศรัญญา บรมัตถ์, 2546) 
 การจัดตั้งองค์กรชุมชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชนนี้ มีความสอดคล้องกับแนวคิด “สังคมอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน” (Green and Happiness Society) ในการบริหารกระบวนการเข้มแข็งด้วยการส่งเสริมการ
รวมตัวร่วมคิด ร่วมท า และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีเครือข่ายการเรียนรู้มีกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการน าไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2549)  และเหมาะสมกับการพัฒนาประชารัฐ                   
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ดังนี้ (ส านักพัฒนาชุมชน
กรุงเทพมหานคร อ้างถึงใน  ธวัชชัย ปิยนนทยา, 2546) 
 เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้เริ่มด าเนินการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมตาม
นโยบายของรัฐบาล เมื่อ ปี 2531 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2530 และหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0016/2447 ลงวันที่ 27 มกราคม 2531 เรื่อง การจัดตั้งชุมชนย่อย 
เพ่ือพัฒนาเทศบาล ซึ่งแจ้งให้เทศบาลด าเนินการจัดตั้งชุมชนย่อยตามแนวทางท่ีก าหนด   
 จากแนวนโยบายดังกล่าว ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้มีชุมชนดั้งเดิมอยู่บ้างแล้วบางส่วนเป็น
ลักษณะของหมู่บ้านตามแผนมหาดไทยแม่บท (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530-2534 แผนงานย่อยพัฒนาองค์การและ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นทุกรูปแบบ ส่งเสริมให้ชุมชนเมืองจัดตั้ง
คณะกรรการชุมชนขึ้น โดยการรวมตัวของประชาชน ในชุมชน และให้ก าหนดรูปแบบชุมชนย่อยขึ้น เพ่ือความ
เหมาะสมกับการแก้ไขสภาพปัญหาของชุมชนนั้น ทั้งนี้ โดยยึดหลักความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาระหว่าง
ประชาชนเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันเทศบาลเมืองบ้านบึงได้จัดตั้งชุมชนย่อยไปแล้ว 49 
ชุมชน ประกอบด้วยคณะกรรมการชุมชนจาก 49 ชุมชน คณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 671 คน โดยคณะกรรมการ
ชุมชนแต่ละคณะประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9-18 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554)  
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 จากการมีคณะกรรมการชุมชนเพ่ือด าเนินการพัฒนาชุมชนย่อยในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง ดังกล่าว
มานานกว่า 20 ปี ผู้วิจัยได้พบปัญหาหลายประการ เช่น กรรมการบางคนขาดความเอาใจใส่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดความร่วมมือ ขาดความสามัคคี ขาดการประสานงานที่ดี  ขาดทักษะใน
การบริหารจัดการที่ดี เป็นต้น โดยปัญหาดังกล่าวน าไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ไม่ประสบผลตามความคาดหวัง 
กล่าวคือ ชุมชนไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ กิจกรรมการพัฒนาชุมชนไม่ได้ผลเท่าที่ควร ไม่มี
ประสิทธิภาพ ขาดความต่อเนื่องส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาชุมชน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรศึกษา
อย่างจริงจั งถึงบทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองบ้านบึงว่า                       
มีการด าเนินงานตามบทบาทที่ก าหนดไว้ในระดับใด และมีปัจจัยใดบ้างที่สัมพันธ์กับการด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ที่ก าหนด ซึ่งผลการศึกษานั้นจะเป็นข้อมูลที่ส าคัญส าหรับเทศบาลในการก าหนดแนวทางพัฒนาและ
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี     
 2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการชุมชน ในการพัฒนาชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านบึง 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้ จะมุ่งศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนา
ชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในด้านของการเป็นผู้น าและแกนกลางในการ
พัฒนาชุมชน ด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ด้านการเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับความ
ช่วยเหลือจากเทศบาล ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความส านึกและร่ วมใจกันพัฒนา ด้าน
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและสร้างความสามัคคีในชุมชนขอบเขตด้านระยะเวลาผู้วิจัย
ด าเนินการศึกษาบทบาทคณะกรรมการชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านบึง รวบรวมข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ และ
จัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2555 รวมระยะเวลา 12 สัปดาห์ 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่การวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการศึกษา และกลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ านวน 49 ชุมชน 
 วิธีการศึกษา 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี จ านวน 49 ชุมชน จ านวน 671 คน (ข้อมูลจากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ณ 
วันที่ 31 สิงหาคม 2554)  
 โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ ทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane,1974) มีระดับความเชื่อมัน 
95% และก าหนดความคลาดเคลื่อนขนาดประชากรที่ยอมรับได้ .05 การค านวณ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ตัวแทนกรรมการชุมชน  เทศบาลเมืองบ้านบึง 
 N =   -       671…  -  
                  1+ (671 (0.052)) 
    =   251 
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย         
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือส าหรับการศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีวิธีการ ดังนี้   
 ศึกษาข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวนี้ มาสร้างเป็น
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้   
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ด้านเป็นผู้น าและแกนกลางในการพัฒนาชุมชน ด้านแก้ไขปัญหาต่างๆ              
ที่เกิดขึ้นในชุมชน ด้านเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาล  ด้านส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนมีความส านึกและร่วมใจกันพัฒนา ด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและ
สร้างความสามัคคีในชุมชน เพ่ือประเมินบทบาทคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมืองบ้านบึง โดยแบ่งระดับ
การปฏิบัติเป็น 5 ระดับ  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามแก่คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ านวน 251 คน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 251 ชุด เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากคณะ กรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี แล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง  
จังหวัดชลบุรี มาตรวจให้คะแนน แล้ววิเคราะห์ตามระดับบทบาทของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านบึงแล้วน าข้อมลูมาแปลค่าเฉลี่ยบทบาทของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อระดับปฏิบัติหน้าที่ออกเป็น 5 ระดับ โดย
การหาค่าความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้  (วลัยพร สกุลทอง, 2551) 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังต่อไปนี้ 
  5.1 สถิติพ้ืนฐาน 
   5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
   5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
   5.1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  5.2 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ 
   5.2.1 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
   5.2.2 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Items Objective Congruency) 
  5.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  เปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการชุมชน โดยใช้ค่าทีเทส (t-test) ส าหรับเปรียบเทียบ
สองกรณี 2 กลุ่มขึ้นไป และถ้าพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่  
(scheffe) 
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ผลการวิจัย 
 1. บทบาทของคณะกรรมการชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีในภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.08, S.D.=0.66)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีบทบาทระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านการเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาล ( =3.58, S.D.=0.90) 
รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความส านึกและร่วมใจกันพัฒนา (  =3.15, 
S.D.=0.77) ส่วนด้านที่มีบทบาทระดับน้อยที่สุด คือ ด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ( =3.74, 
S.D.=0.80) 
 2 ด้านการเป็นผู้น าและแกนกลางในการพัฒนาชุมชน  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( =3.08, 
S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีบทบาทระดับมากที่สุด คือ ท่านส่งเสริมและสนับสนุนให้
สมาชิกชุมชนเข้าร่วมในการพัฒนาชุมชน ( =3.08, S.D.=0.66) รองลงมาคือ ท่านร่วมแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนอยู่เสมอ ( =3.06, S.D.=0.81) ส่วนข้อที่มีบทบาทระดับน้อยที่สุดคือ 
ท่านริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆเพ่ือพัฒนาชุมชน ( =2.53, S.D.=0.83)  
 3 ด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.08, 
S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีบทบาทระดับมากที่สุด คือ ท่านใช้ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน ( =3.07, S.D.=0.97) รองลงมาคือ ท่านส ารวจปัญหา/ข้อบกพร่อง/จุดที่
ต้องแก้ไขในชุมชน ( =2.59, S.D.=0.86) ส่วนข้อที่มีบทบาทระดับน้อยที่สุดคือ ( =3.59, S.D.=0.83) ท่าน
ค้นหาสาเหตุ/ที่มาของปัญหาเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 4 ด้านการเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ( =3.08, S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีบทบาทระดับมากที่สุดคือ ท่านร่วม
จัดกิจกรรม โครงการในการพัฒนาชุมชน (  =3.90, S.D.=0.88) รองลงมาคือ ท่านส่งเสริมและสนับสนุนให้
สมาชิกชุมชนเข้าร่วมในการพัฒนาชุมชน (  =3.52, S.D.=0.99) ส่วนข้อที่มีบทบาทระดับน้อยที่สุดคือ ท่าน
ร่วมในการชี้แจงหรือด าเนินการอ่ืนๆ เพ่ือขอให้เทศบาลให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ                     
( =3.44, S.D.=0.98) 
 5 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความส านึกและร่วมใจกันพัฒนา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =3.08, S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีบทบาทระดับมากที่สุดคือ ท่าน
ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ( =3.72, S.D.=0.89) 
รองลงมาคือ ท่านได้กระตุ้นและชักชวนสมาชิกชุมชนของท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมพัฒนาชุมชน
ของท่าน ( =2.88, S.D.=0.81) ส่วนข้อที่มีบทบาทระดับน้อยที่สุด คือ ท่านเผยแพร่ความคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนเพื่อให้สมาชิกชุมชนเกิดความเข้าใจและตระหนักในความรับผิดชอบที่สมาชิกชุมชนแต่ละคนมีต่อ
ชุมชน ( =2.87, S.D.=0.80) 
 6 ด้านการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและสร้างความสามัคคีในชุมชน ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( =3.08, S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีบทบาทระดับมากที่สุด 
คือ  ท่านได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นในชุมชนของท่าน (  =3.16, 
S.D.=0.87) รองลงมาคือ ท่านได้ชักชวนสมาชิกชุมชนของท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชน ( =3.06, S.D.=0.82) ส่วนข้อที่มีบทบาทระดับน้อยที่สุด  
คือ ท่านได้เผยแพร่ความคิดเกี่ยวกับความส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และสร้างความสามัคคี
ในชุมชน  ( =3.00, S.D.=0.83)  
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 การเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอ
บ้านบึง  ผลปรากฏดังนี้ 
 การเปรียบเทียบตามเพศ พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศต่างกัน มีระดับบทบาทการปฏิบัติหน้าที่
ในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่าง
กัน 
 การเปรียบเทียบตามอายุ พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีอายุต่างกัน มีระดับบทบาทการปฏิบัติหน้าที่
ในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม และรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 การเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับ
บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม 
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 การเปรียบเทียบตามอาชีพ พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับบทบาทการปฏิบัติ
หน้าที่ในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม และรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 การเปรียบเทียบตามรายได้ พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีรายได้ต่างกัน มีระดับบทบาทการปฏิบัติ
หน้าที่ในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม และรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลเมือง
บ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีประเด็นส าคัญท่ีผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง  
จังหวัดชลบุรี  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
การเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาล รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีความส านึกและร่วมใจกันพัฒนา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกดิขึ้นในชุมชน (กรมการปกครอง, 2542) 
 2. พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเป็นผู้น าและแกนกลางในการพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับ             
ปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน ด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การใช้
พ้ืนฐานของชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน ด้านการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
จากเทศบาล อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การร่วมกิจกรรมโครงการในการพัฒนาชุมชน ด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความส านึกและร่วมใจกันพัฒนา อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สูงสุดคือ ท่านร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ด้านการ
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและสร้างความสามัคคีในชุมชน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านได้มี
การจัดกิจกรรส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นในชุมชนของท่าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัยนา 
บ ารุงศิลป์ (2541)  
 3. การเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการชุมชน จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบว่า อายุของ
คณะกรรมการชุมชนที่แตกต่างกัน มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน จ าแนกตามระดับการศึกษา               
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โดยภาพรวม พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน จ าแนกตามอาชีพ 
โดยภาพรวม พบว่า อาชีพของคณะกรรมการชุมชนที่แตกต่างกัน มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนที่แตกต่างกัน 
จ าแนกตามรายได้ โดยภาพรวมพบว่า รายได้ของคณะกรรมการชุมชนที่แตกต่างกัน มีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนที่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1. รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการชุมชนอย่างจริงจัง รวมทั้งสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านวิชาการอย่างเต็มที่ อันจะช่วย
เอ้ือประโยชน์ให้คณะกรรมการชุมชนปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเต็มศักยภาพของตน 
 2. เทศบาลควรด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการชุมชนในการก าหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชน            
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยก าหนดให้มีวิสัยทัศน์หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารชุมชนอย่างถูกต้อง และมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการชุมชนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีเป้าหมายและในทิศทางเดียวกัน 
 3. รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาแก่ประชาชนให้
ตระหนักและมีทัศนคติที่ดีในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนโดยอาจบรรจุเนื้อหาในหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ตลอดจนขอความร่วมมือสถานศึกษาเพ่ือสอดแทรกความรู้การพัฒนา
ชุมชนของตนในการเรียนการสอนด้วย 
 4. รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ คือ เทศบาล ควรรณรงค์ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ที่มีการศึกษา 
มีความรู้ความสามารถ อายุไม่มาก และอาชีพมั่นคง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น เพ่ือร่วม
ปฏิบัติหน้าที่กับผู้น าชุมชนเดิม และร่วมริเริ่มสร้างสรรค์แผนงาน/โครงการและแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนา
ชุมชนของตนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เป็นการสร้าง “ผู้น ารุ่นใหม่”เพ่ือรองรับการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ 
 5. ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนยังน้อยดังนั้ นผู้น า
ชุมชนจึงควรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามัคคี และรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม และตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ในการร่วมกันพัฒนาชุมชน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนรูปแบบกลุ่ม เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนสตรี
ที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องปัจจัยจูงใจประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 

บรรณานุกรม 
กรมการปกครอง. (2542). คู่มือวิทยากรผู้ประสานงานการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน . กรุงเทพฯ: 
 กรมการปกครอง. 
กรมการปกครอง. (2543). ผลการด าเนินงานเทศบาลต าบล. กรุงเทพฯ: กรมการปกครอง. 
กรมพัฒนาชุมชน. (2527). การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.  
 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

53 

กรมพัฒนาชุมชน. (2527). ผู้น า องค์กร ชุมชน กับกรมการพัฒนาชุมชน. สืบค้นจาก 
  http://cddweb.cdd.go.th/cmu/cmu/capac.htm  
จิตจ านงค์ กิติกีรติ และชัยวัฒน์ สิทธิภราดร. [ม.ป.ป.]. การพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
 งานพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: พัฒนาหลักสูตร.  
จีรพรรณ กาญจนจิตรา. (2528). การพัฒนาชุมชนไทย. รายงานการวิจัยภาควิชาสังคมวิทยามานุษยวิทยา.
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
ชูเกียรติ เปี่ยมศรี. (2542). การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อย ศึกษากรณี
 เทศบาลเมืองระยอง จังหวัดระยอง. ปัญหาพิเศษตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
เทศบาลนครพิษณุโลก. (2556).  เทศบาลในประเทศไทย. สืบค้นจาก http://maejocity.go.th/about.php. 
ธวัชชัย ปิยนนทยา. (2546). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้เป็น
 ประชาคมท้องถิ่น:กรณีศึกษาชุมชนเขตสาทร กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ ์รัฐประศาสนศาสตร
 มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี 
นวรัตน์ แป้วบุญสม. (2546). บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน:ศึกษากรณี 
 เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี. ปัญหาพิเศษปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
 นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา.  
นัยนา บ ารุงศิลป์. (2541). บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย:  ศึกษา
 กรณีคณะกรรมการชุมชนในเขคลาดพร้าวและเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์            
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 
บัวพันธ์ พรหมพักพิง. (2535). องค์กรชุมชน: 6 กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น: 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
พัฒน์ บุณยรัตพันธุ์. (2515). แนวทางการด าเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: กองฝึกอบรม 
 กรมการพัฒนาชุมชน.    
วลัยพร สกุลพอง. (2551). การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
 มาบตาพุด จังหวัดระยอง. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการ
 บริหารรัฐกิจ. มหาวิทยาลัยบูรพา. 
วิมลศรี อุปรมัย และคนอ่ืนๆ. (2528). การศึกษากับการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.]. 
วิรัช วิรชันิภาวรรณ. (2532). หลักการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนประยุกต์. กรุงเทพฯ:   
 โอเดียนสโตร์. 
วิไล ตั้งจิตสมคิด. (2528). การศึกษากับการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
วีระ นิยมวัน และคนอ่ืนๆ. (2540). เทคนิคการพัฒนาคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
 ที ่8. กรุงเทพฯ: ส านักวิชาการกรมอนามัย.  
วุฒิชัย จ านง. (2523). พฤติกรรมองค์กร. กรุงเทพฯ: บ ารุงสาส์น. 
ศรัญญา บรมัตถ์. (2546). การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา
 เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
 สาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา.  
 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------

http://cddweb.cdd.go.th/cmu/cmu/capac.htm
http://maejocity.go.th/about.php


 
 

54 

สิริวรรณ วิโสจสงคราม. (2543). การพัฒนาชุมชนต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ.  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.). องค์กรชุมชน. สืบค้นจาก 
 www.vijai.org/articles_data/show_topic.asp?Topicid=108    
 
 
 

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------

http://www.vijai.org/articles_data/show_topic.asp?Topicid=108


ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรสังกัดกองดุริยำงค์ทหำรบก 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 
บทคัดย่อ 

 ในการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัด
กองดุริยางค์ทหารบก และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกอง
ดุริยางค์ทหารบก จ าแนกตาม ชั้นยศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน โดยก าหนดขวัญ  และ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองดุริยางค์ทหารบก 5 ด้าน คือ 1) นโยบายและการบริหารงาน 
2) ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 3) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 4) ความมั่นคงและก้าวหน้าใน
การท างาน และ 5) เงินเดือนและสวัสดิการ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้คื อ ข้าราชการสังกัดกองดุริยางค์
ทหารบก จ านวน 180 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (R.V. Krejcie and 
D.W. Morgan, 1970) จากนั้นจึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ตามชั้นยศ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ได้ค่าหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.8756 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบเอฟ (F-test) และถ้าพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ข้าราชการสังกัดกองดุริยางค์ทหารบกมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย ( =2.53) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 
( =2.72) รองลงมาคือ ด้านความมั่นคง และโอกาสก้าวหน้าในการท างาน  ( =2.71) ด้านสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในการท างาน ( =2.53) ด้านนโยบายและการบริหารงาน ( =2.42) และด้านเงินเดือน และ
สวัสดิการ ( =2.25) ตามล าดับ  
 2. การเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองดุริยางค์ทหารบก 
จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า เพศ ชั้นยศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน มีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ
ที่ .05 
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The objectives of this research were to 1) study the morale in the performance of 
official jurisdiction of the Army Orchestra, and 2) to compare the morale in the performance 
of official jurisdiction of the Army Orchestra by grade level of education. And work 
experience. By the morale in the performance of official jurisdiction of the orchestra, the 
Army five areas: 1) policy and management, 2) the relationship of the three) environment 
and working atmosphere 4) the stability and progress in working, and 5) salaries and benefits. 
The sample of this study is the Commissioner under Division 180 Army Orchestra, the size of 
the sample using the amp and Craig Morgan (R.V. Krejcie and D.W. Morgan) and then using 
stratified sampling (. Stratified random sampling) to rank the instruments used in the study. 
Covered by the questionnaire. The value for the reliability. (Reliability) of the questionnaires 
were 0.8756 and analyze data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation (S.D.) , the t-test and F-test and a significant difference when comparing the 
average pair. Scheffe method. The results showed that : 

1. Orchestra under the army's morale and performance, as a whole was low                    
( =2.53) when the classification was also found that the side with the average maximum is 
the relationship of the unit ( = 2.72), followed by security and opportunities for 
advancement in the work ( = 2.71) in the working environment and atmosphere ( =2.53), 
Policy and Administration ( =2.42), and the salaries and benefits ( =2.25), respectively. 
 2. A comparison morale in the performance of official jurisdiction of the military 
orchestra. Sex, Marital status was classified as grade education and experience not 
difference. When considering the finds. No difference. A significance level of .05. 
 
ค ำส ำคัญ 
           ขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 
ควำมส ำคัญของปัญหำ 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรหลักและส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ก าหนดขึ้นบนพ้ืนฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศทั้งทุนทาง
สังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาและน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็ นสุข
ร่วมกัน ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยจึงให้ความส าคัญล าดับสูงกับการพัฒนาคุณภาพคน
เนื่องจากคนเป็นทั้งเป้าหมายสุดท้าย ที่จะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนาขณะเดียวกัน เป็น              
ผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้ง
จิตใจ ร่างกาย ความรู้และทักษะความสามารถ เพ่ือให้เพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรม และความรู้ ซึ่งน าไปสู่การ
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รอบคอบและระมัดระวังด้วยจิตส านึกในศีลธรรมและคุณธรรม ท าให้รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจโดยใช่หลักความพอประมาณในการด าเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริตอดทนขยันหมั่นเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ให้คนพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นภายใต้สังคมที่สงบสันติ
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สุข ขณะเดียวกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ มีเสถียรภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการ
จัดการทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการด ารงชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
น าไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 77 ก าหนดไว้ว่ารัฐต้องพิทักษ์ไว้ซึ้ง 
สถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ และต้องจัดให้มีก าลังทหาร อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จ าเป็นและเพียงพอเพ่ือพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และเพ่ือการพัฒนาประเทศ (กลุ่มพลังวิชาการเพ่ืออนาคต, 2551) 
           กองทัพบกถือก าเนิดขึ้นพร้อมกับการมีชาติไทย และทหารเป็นหัวใจของการปกครองมาแต่ สมัย
โบราณโดยมีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เป็นจอมทัพไทย ภารกิจหลักของกองทัพบกมีด้วยกัน  4 ประการ 
ประกอบด้วย การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
และการช่วยพัฒนาประเทศ (กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2549) กองทัพบกจะปฏิบัติภารกิจส าเร็จด้วยก าลังพล
ในกองทัพบกเป็นปัจจัยส าคัญ แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบัน สังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อก าลังพล ทั้งในเรื่องส่วนตัวและครอบครัว อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลลดลงจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและรักษาขวัญก าลังใจของ
ก าลังพล ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกทางหนึ่งด้วย ในภารกิจการป้องกันประเทศนั้น การที่
จะท าการรบให้ได้ชัยชนะจะต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมีการจัดกองทัพที่เหมาะสม มีหลักนิยมในการรบ
ที่สามารถน ามาปฏิบัติแล้วได้ผลจริง เช่น อาวุธยุทโธปกรณ์ จ านวนทหารนั้นเป็นอ านาจก าลังในการรบที่มี
ตัวตน ดังนั้น ขวัญก าลังใจของทหารจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อชัยชนะในการรบและการปฏิบัติภารกิจต่างๆ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
           ในปัจจุบันสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามกระแส
ของยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้ภัยคุกคามทางด้านความม่ันคงของประเทศในรูปแบบต่าง ๆ มีแนวโน้มจะทวีความ
รุนแรงเพ่ิมมากขึ้น สงครามยุคใหม่ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนจากลักษณะของการปฏิบัติในสงครามตามแบบ (Military 
traditional operations) ด้วยก าลังขนาดใหญ่เป็นการปฏิบัติการสู้รบไม่ตามแบบ (Military non- 
traditional operational) ที่มีความสลับซับซ้อนไม่แน่นอน การปฏิบัติการแบบผสมผสานเกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงานทั้งส่วนราชการพลเรือน ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 
          สถานการณ์ดังกล่าวท าให้กองทัพบกต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างและปรับเปลี่ยนหน่วยงานในห้วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา ท าให้มีภารกิจเพ่ิมมากขึ้น มีการปรับลดก าลังพล การบรรจุก าลังพลเพ่ิม เฉพาะที่ทดแทน
ความสูญเสีย ท าให้ก าลังพลที่มีอยู่ต้องปฏิบัติงานในหลายหน้าที่ควบคู่กันไป บางส่วนต้องปรับเปลี่ยนไปอยู่
หน่วยงานที่ตนเองไม่มีประสบการณ์ หรือต้องปรับเปลี่ยนหน่วยงานเนื่องจากเลื่อนยศสูงขึ้น ซึ่งท าให้
ปฏิบัติงานที่ไม่ถนัด ก าลังพลบางส่วนมีอายุมากขึ้นแต่ยังคงต้องปฏิบัติงานให้หน่วยเดิม ท าให้เกิดความจ าเจ 
ความท้อแท้และเบื่อหน่ายต่อการท างาน ปัญหาเรื่องความก้าวหน้า การพิจารณาความดีความชอบ นโยบาย
และการบรอหารงานของแต่ละหน่วยงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อความต้องการของก าลังพล ตลอดจนอัตรา
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ไม่เพียงพอต่อการด ารงสถานภาพในสังคม สิ่งต่าง  ๆ เหล่านี้จึงเป็นผลท าให้เกิด
ปัญหาการขาดขวัญก าลังใจในการท างาน ซึ่งจะท าให้อ านาจก าลังรบของกองทัพลดลงตามล าดับ 
 ผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลที่ส าคัญยิ่งในองค์กร เพราะมีหน้าที่ทั้งบริหารคนและบริหารงานพร้อมๆกัน 
ผลงานของเขาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าเขารู้จักองค์กรของเขาดีเพียงใด ถ้าเขามุ่ง
งานเพียงประการเดียวไม่ให้ความส าคัญกับคนในองค์กรจะบังเกิดผลเสียหายทั้งต่อตนเองเนื่องจากไม่ได้รับ
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ความยอมรับจากผู้ร่วมงาน และต่อองค์กร จะมีผลงานที่ด้อยคุณภาพหรือผลผลิตตกต่ า เป็นต้น ผู้บังคับบัญชา
ยุคใหม่ จะเป็นผู้บริหารที่รอบรู้เรื่อง “คน” และเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์
พฤติกรรมของคนตามหลักจิตวิทยาในด้านความคิด ความต้องการ ตลอดจนการแสดงออกด้วย กิริยาท่าทาง
และการพูดจา สังเกตพฤติกรรมทั้งในส่วนบุคคลและพฤติกรรมกลุ่ม ว่าพฤติกรรมเหล่านั้น มีเหตุผลใดมา
เกี่ยวข้องหรือมีปัญหามาจากเรื่องใด เมื่อวิเคราะห์เหตุและผลแห่งปัญหานั้นได้ถูกต้องชัดเจน ผู้บริหารจะต้อง
คิดค้นวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ใช้อุปสรรคและปัญหานั้นเป็นโอกาสในการพัฒนาคน พัฒนางานและ
พัฒนาตนเองได้อีกด้วย 
          จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่กองทัพบกจะต้องเร่งรีบด าเนินการต่อการ
พัฒนาและรักษาขวัญก าลังใจในการท างาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาขวัญก าลังใจของข้าราชการที่เป็น
ก าลังพลของกองทพับก  โดยเลือกศึกษาเฉพาะข้าราชการ สังกัด กองดุริยางค์ทหารบก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วย
ให้ความบันเทิง การปลอบขวัญ เพ่ือส่งเสริมขวัญและก าลังใจให้กับก าลังพลในกองทัพและประชาชนทั่วไปทั้ง
ในยามศึกสงครามหรือยามบ้านเมืองสงบเป็นปกติ และเปรียบเทียบ ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ งานของก าลัง
พลดังกล่าว ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคโดยการสอบถามความรู้สึกเกี่ยวกับขวัญก าลังใจ เพ่ือเป็นข้อมูล
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาก าลังพลและน ามาปรับปรุงแก้ไขภายในหน่วยถ้าก าลังพลในหน่วยมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานดีแล้วก็ส่งผลถึงผลงานของกองทัพในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในด้านต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือการศึกษาระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัด กองดุริยางค์ทหารบก 
2. เพ่ือเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัด กองดุริยางค์ทหารบก 

จ าแนกตาม ชั้นยศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ ข้าราชการสังกัดกองดุริยางค์ทหารบก รวมทั้งสิ้น 332 คน 
ประกอบด้วย ลูกจ้าง พนักงานราชการ พลอาสาสมัคร จ านวน 22 นาย ชั้นยศ สิบตรี สิบโท สิบเอก จ านวน 
162 นาย ชั้นยศ จ่าสิบตรี จ่าสิบโท จ่าสิบเอก  จ านวน 107 นาย และนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร้อยตรี 
ขึ้นไป  จ านวน  41  นาย 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ สังกัด กองดุริยางค์ทหารบก จ านวน  180 นาย 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (R. V. Krejcie and D.W. Morgan, 1970,  
อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 180 คน จากนั้นจึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified random sampling) ตามชั้นยศ  
 
 
 
 
 
ตำรำงที ่1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ชั้นยศ ประชำกร (คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 

ลูกจ้าง พนักงานราชการ พลอาสาสมัคร 22 12 
สิบตรี สิบโท สิบเอก 162 88 
จ่าสิบตรี จ่าสิบโท จ่าสิบเอก 107 58 
นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร้อยตรี ขึ้นไป 41 22 

รวม 332 180 
 

2. เครื่องมือที่ใช่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ชั้นยศ ระดับการศึกษา 
และอายุราชการ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกอง
ดุริยางค์ทหารบก จ านวน 40 ข้อโดยมีค าถาม 5 ด้าน คือ นโยบายและการบริหารงานความสัมพันธ์ใน
หน่วยงาน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน ความมั่นคงและก้าวหน้าในการท างาน เงินเดือนและ
สวัสดิการ ซึ่งมีลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  5 หมายถึง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
  4 หมายถึง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานมาก 
  3 หมายถึง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานปานกลาง 
  2 หมายถึง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานน้อย 
  1 หมายถึง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 

3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยด าเนินการตามล าดับ

ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎี จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขวัญและก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน ทั้งองค์กรเอกชน และราชการ 
 2. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารเกี่ยวกับระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดย

ประมวลข้อมูลความรู้กรอบแนวคิดท่ีได้จากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน าแบบสอบถามของ ปรีชา 
พิทักษ์ธานิน เรื่อง ขวัญก าลังใจในกรปฏิบัติงานของนายทหารประทวน สังกัด กองทัพภาคที่ 2 ภายในค่าย              
สุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง ตามกรอบแนวคิด
การวิจัย 

 3. น าแบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบแก้ไขเนื้อหา และส านวนภาษาที่ใช้ ตลอดจนความถูกต้องเหมาะสมของแบบสอบถาม แล้วน ามา
ปรับปรุง เพื่อแก้ไขตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ให้ข้อเสนอแนะ 

 4. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบคุภาพของเครื่องมือและความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา โดยหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC)  
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 5. ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ แล้วน า
แบบสอบถามที่ได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับ ข้าราชการที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

 6. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 
(Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1976) (อ้างถึงในสุวิมล ติรกานันท์, 2548) ได้ค่า 0.8756 

 7. ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ แล้วจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ น าไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยวิ เคราะห์วิ เคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยการแจกแจงค่าความถี่ 

(Frequencies)  หาค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยค านวณ
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ 
วิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) และค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
items objective congruency) และเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกอง
ดุริยางค์ทหารบก จ าแนกตามชั้นยศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน โดยใช้ค่าที (t-test) และ
ค่าเอฟ (F-test) ส าหรับเปรียบเทียบกรณี 2 กลุ่ม และส าหรับเปรียบเทียบกรณี 3 กลุ่มขึ้นไป และถ้าพบ                 
ความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) 
  
ผลกำรวิจัย 
 1. ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองดุริยางค์ทหารบก 
 
ตำรำงท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองดุริยางค์ทหารบก  
    จ าแนกตามรายด้าน 
 
ขวัญและก ำลังใจ   S.D. ระดับ 
1. ด้านนโยบายและการบริหารงาน  2.42 0.77 น้อย 
2. ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน   2.72 0.61 ปานกลาง 
3. ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 2.53 0.66 น้อย 
4. ด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในการท างาน   2.71 0.70 ปานกลาง 
5. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 2.25 0.70 น้อย 
ภำพรวม 2.53 0.68 น้อย 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ข้าราชการสังกัดกองดุริยางค์ทหารบกมีขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( =2.53, S.D.=0.68) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ( =2.72, S.D.=0.61) รองลงมาคือ ด้านความมั่นคง และโอกาสก้าวหน้า
ในการท างาน (  =2.71, S.D.=0.70) ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน  (  =2.53 , 
S.D.=0.66) ด้านนโยบายและการบริหารงาน ( =2.42, S.D.=0.77) และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ               
( =2.25, S.D.=0.70) ตามล าดับ 
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2. การเปรียบเทียบขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองดุริยางค์ทหารบก 
จ าแนกตามสถานภาพ 

 2.1 ข้าราชการสังกัดกองดุริยางค์ทหารบก จ าแนกตามชั้นยศ มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันเช่นกัน 

 2.2 ข้าราชการสังกัดกองดุริยางค์ทหารบก จ าแนกตามระดับการศึกษา มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันเช่นกัน 

 2.3 ข้าราชการสังกัดกองดุริยางค์ทหารบก จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันเช่นกัน 
 
อภิปรำยผล 

1. ข้าราชการสังกัดกองดุริยางค์ทหารบกมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน รองลงมา
คือ ด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน                  
ด้านนโยบายและการบริหารงาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ
ศักดิ์ จาระวรรณ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง ก าลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวนงาน
ป้องกันปราบปราม : ศึกษาในพื้นที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มโจรก่อการร้ายในจังหวัดยะลา พบว่า ในภาพรวม
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า เมื่อพิจารณาตัวชี้วัด พบว่ามีระดับค่อนข้างสูงมี 3 องค์ประกอบคือ ด้านความร่วมมือ
และความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ ในหน่วยงานและสภาพการปฏิบัติงาน และมีระดับค่อนข้าง
ต่ า 4 องค์ประกอบคือ ด้านรายได้ และสวัสดิการ ความมั่นคงปลอดภัย โอกาสก้าวหน้า สถานภาพ และ                
การยอมรับนับถือ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อก าลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจชั้นประทวนงานป้องกันปราบปราม ในพ้ืนที่มีเคลื่อนไหวของกลุ่มโจรก่อการร้ายในจังหวัดยะลา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในจังหวัดยะลาภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สามารถพูดหรือฟังภาษามาลายูท้องถิ่นได้ จากผลการวิจัยข้างต้นท าให้ทราบว่าขวัญ และ
ก าลังใจนั้นเป็นการชมเชยที่ส าคัญ ส าหรับทุกคนในองค์กรและในชีวิต  เราจึงต้องเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ให้
มาก ๆ เพราะหากคนในองค์กรขาดขวัญและก าลังใจจากผู้บริหารระดับสูงหรือจากหัวหน้างานแล้วนั้น 
พนักงานก็จะท างานอย่างไม่มีความสุข งานก็อาจจะออกมาไม่ดี เกิดความเครียดในการท างาน เกิดความ
น้อยใจ เพราะฉะนั้น คุณค่าของก าลังใจนั้นสูงมาก มีประโยชน์หลายอย่าง ท าให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ และการสร้างจิตส านึกท่ีดี สร้างเสริมให้เกิดคุณธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีในการท างานการอยู่ร่วมกันของคน
ในองค์กร 

2. เมื่อเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองดุริยางค์ทหารบก 
จ าแนกตามสถานภาพ ได้แก่ ชั้นยศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันเช่นกันนั้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอุษณีย์ ส่งเสริมพงษ์ (2545) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรวม พบว่า ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางแต่เม่ือพิจารณาแต่ละด้านขององค์ประกอบที่ศึกษา พบว่า พนักงานเพศต่างกันมี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ส่วนพนักงานที่มีประสบการณ์ใน
บริษัทต่างกัน มีรายได้ในการท างานรวมต่อเดือนต่างกันและมีระดับต าแหน่งต่างกันมีขวัญและก าลังใจโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกัน และงานวิจัยของวันเด่น ศรีตุลาการ (2545) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “ก าลังขวัญในการ

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

62 

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางสนาม กองปฏิบัติการข่าว กรมข่าวทหารเรือ” พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อก าลังขวัญใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนาม กองปฏิบัติการข่าว กรมข่าวทหารเรือ ได้แก่ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรสและชั้นยศ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อก าลังขวัญในการปฏิบัติงานได้แก่ อายุ ภูมิล าเนา อายุ
ราชการ รายได้ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสนามและความรุนแรงในพ้ืนที่ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของลัดดา แสงเมือง (2548) ที่ท าการวิจัยเรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทไทยแอโรว์ จ ากัด สาขาบางพลี สาขาฉะเชิงเทรา สาขาพิษณุโลก เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงาน
บุคคลและเลือกใช้ปัจจัยที่เหมาะสม ต่อการเสริมสร้างขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานบริษัทไทยแอโรว์ จ ากัด สาขาบาลพลี สาขาฉะเชิงเทราสาขาพิษณุโลก มีสภาพขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทไทยแอโรว์ จ ากัด ในภาพรวมมีขวัญและก าลังใจ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้ระดับขวัญและก าลังใจสูงที่สุดในด้านความม่ันคงในการปฏิบัติงาน และต่ าท่ีสุดในด้านความเพียงพอ
ของรายได ้ผลการเปรียบเทียบสภาพขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยก าหนดองค์ประกอบ
เพ่ือการศึกษาเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจ จ านวน 8 ด้าน ซึ่งเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพการ
ปฏิบัติงานโอกาสความก้าวหน้า ความเพียงพอของรายได้ สวัสดิการของบริษัท ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ความยุติธรรมในหน่วยงาน ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และได้
เปรียบเทียบกับปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้ต าแหน่งเป็น อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับ
ต าแหน่ง รายได้ สาขาปฏิบัติงาน สภาพขวัญและก าลังใจสนการปฏิบัติงานของพนักงานไทยแอโรว์ จ ากัด 
สาขาบางพลี สาขาฉะเชิงเทรา สาขาพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอาคม                 
ฉันทเจริญโชค (2545) ได้ศึกษาเรื่องขวัญและก าลังใจของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท ซีพลาสนเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด มีวัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาสภาพขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซีพลาส
อินเตอร์เนชั่นแนล ศึกษาในเชิงปริมาณโดยการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญ
และก าลังใจโดยใช้สถิติ Chi - square test ประชากรที่ศึกษาได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิตจ านวน 200 คน                 
ผลการศึกษาพบว่าเพศ และอายุที่แตกต่างมีผลต่อขวัญและก าลังใจของพนักงาน ส่วนระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างไม่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ส าหรับวิธีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับพนักงานในองค์กร เราต้องยึดหลักว่า "คนทุกคนมีศักดิ์ศรีใน
ความเป็นมนุษย์" ตามท่ีมีบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวความคิดพ้ืนฐานนี้แล้ว ก็จะ
ช่วยให้เราไม่หลงทางในการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พนักงาน ทั้งจะต้องมีความเชื่อมั่นว่า "คนเป็นทรัพยากรที่มี
ค่าท่ีสุด" และปฏิบัติต่อพนักงานดังต่อไปนี้ 

1. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้น่าอยู่และน่าท างาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าบางหน่วยงานจะให้
ความส าคัญมากมีอาคารสถานที่ ซึ่งสะดวกสบายในการท างาน มีห้องน้ าสะอาด ห้องอาหาร และสถานที่
พักผ่อน มีบริเวณท่ีปลูกต้นไม้ร่มรื่นเขียวขจี สบายตา สบายใจ  

2. จัดแบ่งงานให้ชัดเจน โดยก าหนดหน้าที่ให้รู้ชัดว่าพนักงานคนใดได้รับมอบหมายให้ท างานอะไร สิ่ง
ใดสามารถท าได้หรือไม่ได้เพ่ือที่จะไม่เกิดการก้าวก่ายหน้าที่ มีความขัดแย้งระหว่างกัน ในประการส าคัญ
จะต้องให้พนักงานรู้ถึงมาตรฐานของงานเพ่ือที่จะได้ท างานให้เกิดผลตามที่ได้ตกลงร่วมกัน ไม่เกิดคว าม
คาดหวังที่ต่างกันอันจะน าไปสู่ความพึงพอใจในคุณภาพของงานร่วมกัน 

3. สร้างความพึงพอใจในงาน ด้วยการจัดงานให้ตรงตามความรู้ความสามารถ และความสนใจ เพ่ือให้
พนักงานมีความสุขที่ได้สนุกกับงาน เพราะได้มีความภาคภูมิใจ และชื่นชมในผลส าเร็จของงานแทนที่จะได้
รับค าต าหนิ ติ บ่น จากหัวหน้าเพราะท างานที่ไม่ถนัดและเกิดความผิดพลาด ถ้าพนักงานท างานด้วยใจรัก เขา
ก็จะท างานอย่างทุ่มเท เช่นเดียวกับงานอดิเรก ซึ่งเป็นงานที่เขาเลือกเอง 
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4. ให้ความยกย่องชมเชย และบ าเหน็จความดีความชอบอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นการตอบแทนการท า
คุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงานไม่ให้เกิดความคิดว่าหัวหน้ามุ่งแต่จะใช้งานอย่างหัวปักหัวป าแต่ไม่ค านึงถึงคุณค่า
ของคน เป็นการแสดงถึงการขาดความจริงใจ การยกย่องต้องเป็นไปตามความจริงไม่ใช่การเยินยอแบบหลอก
ใช้ ทั้งจะต้องให้เป็นที่ล่วงรู้โดยทั่วไปมิใช่ชมเชยกันเมื่ออยู่ตามล าพัง ควรชมเชยในที่เปิดเผยต่อหน้าเพ่ือน
ร่วมงาน หรือในที่ประชุม 

5. ให้โอกาสแก่พนักงานซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพสูง ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อน
ต าแหน่ง ด้วยการร่วมกันวางแผนพัฒนาความก้าวหน้า และให้การพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยวิธีการหนึ่ง
วิธีการใดท่ีเหมาะสม 

6. ให้ความเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่และทุกข์สุขในการท างานของพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง ด้วย
การออกเดินพบปะพูดจาวิสาสะกับพนักงานบ้างตามโอกาส และความเหมาะสมซึ่งจะต้องปฏิบัติด้วยความ
จริงใจ และมีอัธยาศัยไมตรี ไม่ใช่แบบหาเสียง เลือกตั้งเป็นครั้งคราว หรือสร้างภาพลักษณ์แบบเสแสร้ง 

7. ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น และมีอิสระในการคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงงาน ด้วยการจัดให้มี
ระบบข้อเสนอแนะและพัฒนาเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

8. ให้โอกาสในการร้องทุกข์ โดยมีระบบการร้องทุกข์ตามขั้นตอนและช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ตามความ
เหมาะสมด้วยความเห็นอกเห็นใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
     1.1 ผู้บังคับบัญชาควรแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด้วย เพราะขวัญและก าลังใจของเป็นสิ่งส าคัญ
มากส าหรับข้าราชการอันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งในทุก ๆ องค์กร การเพ่ิมขวัญและก าลังใจใน
การท างานจากงานวิจัยครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าด้านเงินเดือนและสวัสดิการมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นองค์กร
ควรหาวิธีหรือแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนี้อย่างเร่งด่วนที่สุด 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1 ควรเพ่ิมปัจจัยด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสถานภาพส่วนบุคคล ที่สามารถเป็นปัจจัยต่อ
ขวัญและก าลังในการท างานของข้าราชการสังกัดกองดุริยางค์ทหารบก         
  2.2 ควรเพ่ิมการเก็บข้อมูลด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมาก
ยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลัก              
ธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งหน้าที่ และอายุราชการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี 
จ านวน  232  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (T-test) และค่าเอฟ (F-test) เมื่อพบความ
แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) 
 ผลการวิจัยพบว่า : 
 1. เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.57, S.D.=0.60) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านหลักคุณธรรม ( =3.64, 
S.D.=0.75)  รองลงมาคือ ด้านหลักความคุ้มค่า ( =3.59, S.D.=0.70)  ด้านหลักนิติธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ( =3.53, S.D.=0.66) และด้านความโปร่งใส ( =3.53, S.D.=0.72)   
    2. เมื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ต าแหน่งหน้าที่ และอายุราชการต่างกัน การการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลใน
เขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) to study the level on the management principles 
of good governance of Local government in Muang district, Chon Buri province and 2) to 
compare the management principles of good governance of Local government in Muang 
district, Chon Buri province with classified by gender, age, level of education monthly 
income position and year of government. The population used in the study consists of 232 
personnel from local government in Muang district, Chon Buri province. The questionnair 
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method used for data collection. The statistics used in data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, t-test, f-test and Scheffe’s test.     
 The finding were as follows : 
 1. The level on the management principles of good governance of Local government 
in Muang district, Chon Buri province in overall was at high level ( =3.57, S.D.=0.60). It was 
found that the moral in it had the highest ( =3.64, S.D.=0.75). This was followed by the 
value ( =3.59, S.D.=0.70), the responsibility ( =3.53, S.D.=0.66), and the transparency                  
( =3.59, S.D.=0.72) were the lowest, respectively. 
 2. The comparative of the management principles of good governance of Local 
government in Muang district, Chon Buri province with classified by personnel factors. 
People with different gender, age, level of education monthly income position and year of 
government related to the management principles of good governance of Local government 
in Muang district, Chon Buri province were not significantly different. 
 
ค าส าคัญ 
  บริหาร ธรรมาภิบาล 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 เทศบาลต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 
ทั้งทางด้านการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง มีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ ตามมาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ. 2546 จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลต าบล จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการภายใน เพ่ือให้ทันต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ตลอดจนเพ่ือเป็นการขานรับและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐ
ในการยึดหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารกิจการภายในและมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้ระบุว่าในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง มุ่งเน้นการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
ด าเนินงาน และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานต่าง ๆ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้รัฐต้อง
กระจายอ านาจด้านการปกครองลงไปสู่ท้องถิ่น  โดยการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่และภารกิจจากราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งด้านการจัดท าบริการสาธารณะ บุคลากร และงบประมาณ ท าให้เทศบาลได้รับ
งบประมาณปีหนึ่งเป็นจ านวนมากมาย เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ กฎหมายต้อง
ให้ท าภายในท้องถิ่น ในขณะที่ระบบการบริหารจัดการของเทศบาลยังไม่เข้มแข็งพอ ท าให้การบริหารงานของ
เทศบาลที่ผ่านมาถูกวิพากษ์วิจารณ์ในด้านการบริหารขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจ
และนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ
บริหารกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีแนวคิดให้น าหลักธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกพัฒนาแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2543) 
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 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การบริหารจัดการของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงจากอดีตเมื่อครั้งอ านาจการปกครองการบริหารยังอยู่วนความรับผิดชอบของหน่วยงาน                   
ส่วนภูมิภาคมากนัก สภาพปัญหาเดิม ๆ ที่เคยเกิดขึ้นยังคงเป็นปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เช่น ปัญหาความเฉื่อยชาไร้ประสิทธิภาพขององค์กร และมีการร้องเรียน การตรวจพบ
การทุจริต เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติผิดระเบียบ ท าให้ท้องถิ่นไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง ปัญหาดังกล่าวล้วน
เป็นปัญหาที่ส าคัญท่ีต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน สิ่งที่ส าคัญที่สุดในปัจจุบันคือ เทศบาลต้องปรับกลยุทธ์ 
วิธีการท างาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชน ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี และบทบาทที่ส าคัญของเทศบาลคือ การให้บริการ
สาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งเทศบาลแต่
ละแห่งจะจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้มากน้อยแตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที่ แต่มีวัตถุประสงค์
เดียวกันคือ การให้บริการประชาชนในพื้นท่ีโดยความเสมอภาคและตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่ง
หากเทศบาลปฏิบัติงานหลักธรรมาภิบาล จะก่อให้เกิดความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาล คือ เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เช่น บุคลากรภายในเทศบาล องค์กรเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งการร่วมมือจากทุกฝ่ายจะ
น าไปสู่การบริหารจัดการที่ดี 
 จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  ทั้งนี้เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล และสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการประชาชน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามตัวแปร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งหน้าที่ และอายุ
ราชการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร  
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จ านวนทั้งสิ้น 550 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างตามภารกิจของ
เทศบาลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จ านวน  232  คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณจากสูตรของ 
Taro Yamane (1973 อ้างถึงใน สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และอนุสรณ์ สกุลคู, 2523)   
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       n =         N  
           1 + N(e2) 
 โดย   n =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
    N =   ขนาดของประชากร 
    e =   ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
 (โดยในการศึกษาครั้งนี้ก าหนดให้ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05) 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งหน้าที่ อายุราชการ 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี ในแต่ละด้านมีทั้งหมด 6 ด้าน คือ 
  1. ด้านหลักนิติธรรม 
  2. ด้านหลักคุณธรรม 
  3. ด้านหลักความโปร่งใส 
  4. ด้านหลักความมีส่วนร่วม 
  5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 
  6. ด้านหลักความคุ้มค่า 
 โดยใช้เกณฑ์วัดลิเกิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ ถือเกณฑ์การให้ค่าดังนี้ 
  มากที่สุด ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5  คะแนน 
  มาก  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4  คะแนน 
  ปานกลาง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3  คะแนน 
  น้อย  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2  คะแนน 
  น้อยที่สุด ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1  คะแนน 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Opened Form) เพ่ือให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี  
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขออนุญาตต่อนายกเทศมนตรีทุกต าบลในเขต 
อ าเภอเมืองชลบุรี เพ่ือด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เมื่อนายกเทศมนตรีฯ อนุญาต จึงด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป 
  3.2 แจกแบบสอบถามให้บุคลากรในเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 232 คน โดยด าเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง 
  3.3 รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด โดยใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นจึง
ได้ตรวจสอบและด าเนินการตามข้ันตอนของการวิจัยต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้แล้วมาตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อย จากนั้นน ามาจัด
ระเบียบข้อมูลเพ่ือเตรียมการส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป วิเคราะห์ค่าต่าง ๆ 
ทางสถิติ ดังนี้ 
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 แบบสอบถามตอนที่ 1 น ามาจัดเป็นหมวดหมู่ตามตัวแปรอิสระ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจก
แจงความถี่และใช้วิธีหาค่าร้อยละ (Percentages) 
 แบบสอบถามตอนที่  2 น ามาจัดเป็นหมวดหมู่ตามตัวแปรตาม โดยก าหนดรูปแบบการตอบ
แบบสอบถามเป็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แล้วใช้วิธีหาค่าร้อยละ  
 แบบสอบถามตอนที่ 2 น ามาเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล
ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยให้ค่าที (t-test) ส าหรับเปรียบเทียบกรณี 2 กลุ่ม และค่าเอฟ                  
(F-test) ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวส าหรับเปรียบเทียบกรณี 3 กลุ่มขึ้นไป และถ้าพบความ
แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามตอนที่ 3 ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด (Opened From) ผู้วิจัยน าเอา
ข้อเสนอแนะและวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือสนับสนุนการอภิปราย 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 232 คน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งหน้าที่ และอายุราชการ โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 บุคลากรของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  
148 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8  และเพศชาย จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2   
 บุคลากรของเทศบาลต าบลส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31-35 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2  
รองลงมาคือ มีอายุ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จ านวน 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.5  มีอายุระหว่าง 36-40 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และมีอายุไม่เกิน 25 ปี 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตามล าดับ  
 บุคลากรของเทศบาลต าบลส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.2  รองลงมาคือ การศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7  และการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 ตามล าดับ 
 บุคลากรของเทศบาลต าบลส่วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 117 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.4  รองลงมาคือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท จ านวน   86 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 37.1  และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไป จ านวน  29 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดับ  
 บุคลากรของเทศบาลต าบลส่วนใหญ่ เป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 122 คน    
คิดเป็นร้อยละ 52.6 และเป็นพนักงานเทศบาล จ านวน 110 คน คิดเปน็ร้อยละ 47.4  
 บุคลากรของเทศบาลต าบลส่วนใหญ่ มีอายุราชการน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 
รองลงมาคือ มีอายุราชการระหว่าง 6-10 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 มีอายุราชการระหว่าง                
10- 15 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2  และมีอายุราชการตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.1 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศต าบลใน
    เขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จ าแนกรายด้าน 
 

หลักธรรมาภิบาล n=232 ระดับ 
  S.D. 

1. ด้านหลักนิติธรรม 
2. ด้านหลักคุณธรรม 
3. ด้านหลักความโปร่งใส 
4. ด้านหลักความมีส่วนร่วม 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 

3.56 
3.64 
3.53 
3.56 
3.53 
3.59 

0.60 
0.75 
0.72 
0.66 
0.66 
0.70 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.57 0.60 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.57, S.D.=0.60)   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านหลักคุณธรรม ( =3.64,  S.D.= 0.75) 
รองลงมาคือ ด้านหลักความคุ้มค่า ( =3.59, S.D.=0.70) ด้านหลักนิติธรรม ( =3.56, S.D.=0.60) ด้าน
หลักความมีส่วนร่วม ( =3.56, S.D.=0.66) ด้านหลักความรับผิดชอบ ( =3.53,  S.D.=0.66) และ   ด้าน
หลักความโปร่งใส ( =3.53, S.D.=0.72)   
 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งหน้าที่ และอายุ
ราชการที่ต่างกัน มีระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
 
อภิปรายผล 
 ในการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองชลบุรี ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใช้อย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัตติยา จุมทอง (2545) บทบาทการสร้างธรรมาภิบาล
ของเทศบาลนครศรีธรรมราช พบว่า เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว ความเห็นของพนักงานเทศบาลไม่แตกต่าง
กัน คือ ส่วนใหญ่เห็นว่าเทศบาลได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับสูง และนพพล สุรนัค  ครินทร์ 
(2547) การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะของประชาชนใน
ภาพรวมอยู่ในเชิงบวก แต่ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเพ็ญฉาย กุลโชติ (2543) การประเมินการบริหาร
จัดการที่ดีของมหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่าผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง, 
วีรวรรณ พันธระ (2548) ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนในการน าหลักบริหารจัดการที่ดีมา
ประยุกต์ใช้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า การน าหลักบริหารจัดการที่ดี                
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6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า มีความเห็นในระดับปานกลาง สนธยา ราชสีห์ (2549) ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบล อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานส่วนต าบลในอ าเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา เห็นว่า การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีปัญหาอุปสรรค
ระดับปานกลาง สละ เจริญผล (2551) การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานเทศบาล : ศึกษากรณี
เทศบาลต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการน าหลัก   
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานเทศบาล อยู่ในระดับปานกลาง และธีรพงษ์  กันทรสมบูรณ์ (2553)                  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก แต่ประชาชนที่เป็นหัวหน้า
ครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล โดยรวมรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งหน้าที่ และ
อายุราชการ มีดังนี ้
 จ าแนกตามเพศ พบว่า บุคลากรของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภาพรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากบุคลากรทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงมีระดับการศึกษาท่ีเท่าเทียมกัน มีอิสระในการกระท า และความคิด ท าให้มีระดับการบริหาร
จัดการที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสนธยา ราชสีห์ (2545) การศึกษาเรื่อง ปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบล อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานส่วน
ต าบลในอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เห็นว่า การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มีปัญหาอุปสรรคระดับปานกลาง และพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ                 
สิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลัก                 
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน 
 จ าแนกตามอายุ พบว่า บุคลากรของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านหลักความคุ้มค่า ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากบุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน ต้องปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของเทศบาล สอดคล้องกับผลงานวิจัยของนพพล  สุรนัคครินทร์ (2547) การศึกษาเรื่อง การน าหลักธรรมา           
ภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การน าหลัก                  
ธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหาร่วนต าบลตามทัศนะของประชาชนในภาพรวมอยู่ในเชิงบวก และเมื่อ
เปรียบเทียบตามปัจจัยด้านบุคคลพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน จะมีทัศนะต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมา
ปรับใช้ใน อบต. ไม่แตกต่างกัน 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส าหรับการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า บุคลากรของเทศบาลต าบล
ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับการบริหารจัดการตามหลัก                    
ธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากร
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักการมีส่วนร่วม ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
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เนื่องจากบุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสนธยา  
ราชสีห์ (2545) การศึกษาเรื่อง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบล 
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานส่วนต าบลในอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เห็นว่า การปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีปัญหาอุปสรรคระดับปานกลาง และพนักงานส่วนต าบล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน 
 จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า บุคลากรของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน เนื่องจากปัจจุบันได้มีการปรับอัตราเงินเดือนให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีรายได้เพียงพอ ท าให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของธนพงษ์  เจริญนาน (2551)  การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี พบว่า รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับธรรมาภิบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี 
 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า บุคลากรของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ที่มีต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกัน มีระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากบุคลากรที่มีต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันต่างได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลที่เท่าเทียมกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสนธยา  ราชสีห์ (2545) การศึกษาเรื่อง ปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบล อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานส่วน
ต าบลในอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เห็นว่า การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มีปัญหาอุปสรรคระดับปานกลาง และพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา ที่มีต าแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักธรรมา               
ภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน 
 จ าแนกตามอายุราชการ พบว่า บุคลากรของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีที่มี
อายุราชการแตกต่างกัน มีระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภาพรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
เทศบาลต าบลได้มีการปลูกฝังเรื่องหลักธรรมาภิบาลให้กับบุคลากรตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน และให้ความรู้กับ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสนธยา  ราชสีห์ (2545) การศึกษาเรื่อง ปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบล อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พบว่า มีประสบการณ์
การท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ด้านหลักนิติธรรม ให้มีการส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. ด้านหลักคุณธรรม ให้มีการคัดเลือกบุคลากรโดยใช้หลักความสามารถมากกว่าระบบอุปถัมภ์                
เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 3. ด้านหลักความโปร่งใส ให้ผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลการพิจารณาความดีความชอบอย่างเปิดเผยเป็น
ธรรม และโปร่งใส โดยใช้หลักการประเมินแบบ 360 องศา 
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 4. ด้านหลักความมีส่วนร่วม ให้มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ .ศ. 2542 
อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
 5. ด้านหลักความรับผิดชอบ ให้มีการก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการให้รางวัลและการลงโทษแก่
เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน โดยจัดท าเป็นประกาศ เพ่ือให้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
 6. ด้านหลักความคุ้มค่า ให้มีการก าหนดมาตรการลดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม โดย
จัดท าเป็นประกาศ หรือแนวทางในการลดค่าใช้จ่าย และแจ้งให้บุคลากรในเทศบาลรับทราบและถือปฏิบัติตาม
ประกาศ หรือแนวทางดังกล่าว 
 7. ปรับปรุงเรื่องการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่ามีเรื่องร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือด าเนินการ
นอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือด าเนินการโดยมิได้ค านึงถึงความยุติธรรมความเสมอภาคและประโยชน์สูงสุดของ
ชุมชนหรือสังคมส่วนร่วมหรือไม่ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาค้นคว้าเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลกับเทศบาลต าบล 
       2. เพ่ือให้การอภิปรายผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาเห็นว่า ควรท าการศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
เปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลต าบลกับประชาชนในจังหวัดชลบุรี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามตัว
แปรต้น  ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และความรู้ความเข้าใจ   
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ านวน 385 คน  เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดชนิดมาตราส่วนประเมินค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าที                
(t-test) และค่าเอฟ (F-test) และถ้าพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe)  

 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง  
จังหวัดชลบุรี  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน ด้านที่มีประชาชนมีส่วนร่วมเป็นล าดับที่หนึ่งคือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์                 
( = 3.25, S.D.=.83) ด้านที่มีประชาชนมีส่วนร่วมเป็นล าดับที่สองคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล                 
( =3.16, S.D.=.80) ด้านที่มีประชาชนมีส่วนร่วมเป็นล าดับที่สามคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ       
( =3.09, S.D.=.66) และด้านที่มีประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุดเป็นล าดับที่สี่คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ  ( = 2.72, S.D.=.86) 
   2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว   
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ด้านการมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลตามเพศในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่การ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามวุฒิการศึกษาอายุ และอาชีพ มีการเข้ามามีส่วนร่วมแตกต่างกัน 
ทั้งในภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to determine and to compare the level of public 
participation in Local Government of  Klongkiew  Subdistrict  Administration  Organization, 
Banbung  District, Chonburi Province. According to personal factors including sex, age,  
education, occupation and  knowledge.  
 The sample  used in this study was people aged 18 years and above, who named in 
the registration in Local  Government of  Klongkiew  Subdistrict  Administration  Organization,  
Banbung  District,  Chonburi  Province  a total of  385  students. The tool used to collect 
data was the end of the scale of values questionnaire. Data were analyzed by using 
statistical program consisting of percentage, mean, standard deviation. The hypotheses were 
tested using t-test and F-test and a significant difference was compared to the average pair 
by  Scheffe method.    
 Findings of this research were as follows : 
 1. Public participation in the management of Klongkiew Subdistrict Administration 
Organizatation  BanBung, Chonburi. as a whole was at moderate level. Considering each 
aspect, it was also found that the level of public participation in all aspects was at moderate 
level. The first one was a participation in the benefits ( =3.25, SD=.83).  The public 
participation was the second consecutive participation in the evaluation ( =3.16, SD=.80) 
The third public  participation  was  the  consecutive participation in the action ( =3.09,  
SD=.66) and the minimal public participation was the fourth consecutive participation in  
decision-making ( =2.72,  SD=.86) 
 2. Comparison of the level of public participation in the management of  Local  
Government of Klongkiew Subdistrict Administration Organization, Banbung  District, Chonburi 
Province showed that in terms of participation in decision-making,  participation  in  the  
practice, was  participation  in  the  benefits,  and participation in the evaluation based on 
sex in general was not different. However, comparing the contribution of public and 
professional education according to education, age, and occupation found that overall and 
each aspect were different with statistical significance of .05. 
 
ค าส าคัญ 
           การมีส่วนร่วม บริหาร องค์การ 
 
ความส าคัญของปัญหา  
 การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการบริหารของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งที่จะขาด
เสียมิได้  โดยเฉพาะในการบริหารการปกครองในระดับท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชน
ถือว่าเป็นหัวใจ และเป็นผู้มีบทบาทมากที่สุด ที่จะท าให้กระบวนการต่าง ๆ ด าเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้                  
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการ
ปกครองของประชาชน  โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกสรรบุคคลเข้ามาเป็นตัวแทน  
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การเสนอปัญหาและความต้องการ  การตรวจสอบควบคุมการบริหารงาน หรือแม้กระทั่งสามารถถอดถอน
ผู้บริหารหรือตัวแทนที่เลือกตั้งเข้าไปได้ หากประชาชนไม่กระตือรือร้นตรวจสอบการท างานของท้องถิ่น                
การกระจายอ านาจที่รัฐกระจายไปให้ประชาชนก็จะกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มผู้น ากลุ่ม เดียวเท่านั้น ประชาชนจะ
ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากการกระจายอ านาจเลย การบริหารการปกครองท้องถิ่นจึงต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ดังจะเห็นได้จากหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือตามหลักธรรมรัฐก็ได้พูด
ถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากจะกล่าวถึงหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าแล้ว (จรัส สุวรรณมาลา, 2539) 
 แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันคือ ประชาชนไม่ให้
ความส าคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการบริหารท้องถิ่นเท่าที่ควร  ขาดความตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยหลายฉบับที่พบว่าประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารการปกครองท้องถิ่นไม่มากนัก และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอยู่ใน
ระดับปานกลาง (บุญยิ่ง  โหมดเทศน์,  2530) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมพร” ผลการศึกษาสรุปได ้ดังนี้   
                1. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นไม่มากนักและการมีส่วนร่วมนั้นกลุ่มประชากร
ศึกษาส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลโดยที่การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลและการควบคุมติดตามการบริหารงานของเทศบาลมีเป็นจ านวนน้อย  
 2. ปัจจัยทางด้านการศึกษา รายได้ ความทันสมัย และความรู้ความเข้าใจในการปกครองมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลโดยที่รายได้เป็นปัจจัยที่มีส่วนในการ
ก าหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการปกครอง
และความทันสมัยตามล าดับส าหรับการเป็นสมาชิกกลุ่มและการมองเห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองนั้นไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าว  
 3. ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลพบว่า ปัจจัยทางการศึกษา รายได้ การเป็นสมาชิกกลุ่มความ
ทันสมัย ความรู้ความเข้าใจในการปกครองและการมองเห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการปกครองไม่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 4. ในเรื่องการควบคุมติดตามการบริหารพบว่า การศึกษาเป็นปัจจัยเพียงตัวเดียวที่มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน แต่เป็นไปในเชิงผกผันคือ ระดับการศึกษาสูงขึ้นจะเข้ามามีส่วนร่วมน้อยลง 
(วิทยา บุญยะเวชชีวิน, 2543) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อการปกครอง
ท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้  

1. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลบางปู  
อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดรองลงมาคือ                  
การชักชวนให้ผู้อ่ืนไปใช้สิทธิเลือกตั้งและน้อยที่สุดคือ การร่วมชุมนุมหรือเดินขบวนขับไล่สมาชิกสภาเทศบาล
หรือเจ้าหน้าที่เทศบาล  

2. ปัจจัยทางด้านการผ่านสังคมประกิตทางการเมือง การผ่านการบ่มเพาะทางการเมืองการมี
อุดมการณ์ประชาธิปไตยและการเข้าถึงข่าวสารทางการเมืองมีความสัมพันธ์ กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง   
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองก่ิว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน
ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นตนเอง อย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้นต่อไป อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปด้วย   
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=  385 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ความรู้ความเข้าใจ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป 
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 10,603 คน                 
(ข้อมูลจากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองก่ิว ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554) 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
โดยใช้สูตรทาโร  ยามาเน่  (Yamane, 1973)  เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

 n  =   เมื่อ  n  แทนขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 N  =   แทนจ านวนประชากรที่ศึกษา 
 e   =  แทนความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างก าหนดเป็น  0.05 
 n =  N / 1+ N (e)2  

 
แทนค่า =     10,603   
          1 + 10,603  (0.05) 2    
ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน   385 คน 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีลักษณะของแบบสอบเป็น
แบบสอบถามปลายปิด โดยได้แนวคิดในการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัยของโคเฮนและอัพฮอฟฟ์                  
(อ้างถึงในประสบสุข ดีอินทร์,  2541) ดังนี้ 
 แบบสอบถาม จ านวน 1  ชุด  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ อายุ  
ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และความรู้ความเข้าใจ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 4 ด้านคือ ด้านการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจ  
ด้านการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการติดตามและประเมินผล 
  เป็นค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น  5 ระดับ 
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert  Scale) ซึ่งแบ่งระดับการมีส่วนร่วมดังนี้ 
   5  หมายถึง มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง มีส่วนร่วมมาก 
   3  หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง 
   2  หมายถึง มีส่วนร่วมน้อย 
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   1  หมายถึง มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

 จากนั้นหาค่าเฉลี่ย  ( )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้การอิงเกณฑ์  
ทั้งในกรณีการแปลความข้อมูลตามรายข้อและการแปลความข้อมูลในภาพรวม (ค่าเฉลี่ยรวม)  โดยใช้หลักการ
พิจารณาดังนี้   

      เกณฑ์ระดับ ตามธนวรรษ  วอ่งไวทวีวงศ์  (2544) 
  ระดับเฉลี่ย  4.51 – 5.00     หมายถึง     การมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
                     ระดับเฉลี่ย  3.51 – 4.50     หมายถึง     การมีส่วนร่วมมาก 
                     ระดับเฉลี่ย  2.51 – 3.50     หมายถึง     การมีส่วนร่วมปานกลาง 
                     ระดับเฉลี่ย  1.51 – 2.50     หมายถึง     การมีส่วนร่วมน้อย 
                     ระดับเฉลี่ย  1.00 – 1.50     หมายถึง     การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
          3. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  3.1 ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมบทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ได้แก่สิ่งตีพิมพ์  เอกสารการอบรม  เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ข้อมูลที่เผยแพร่ ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและต าราต่าง ๆ ที่เผยแพร่ข้อมูลและงานวิจัยต่าง ๆ แล้วน ามาสร้างแบบสอบถาม 
  3.2 น าแบบสอบถามที่สร้างแล้ว  น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ
ชัดเจนและความเหมาะสมของข้อความ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  พร้อมหาค่า  IOC และ         
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้เท่ากับ 1.00 

 3.3 น าแบบสอบถามท่ีได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูล (tryout) จากประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
  4.1 ขอความร่วมมือจากก านันต าบลและผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองก่ิว  อ าเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนงานวิจัย 
  4.2 ผู้ด าเนินการวิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และนัดวันขอรับ
แบบสอบถาม 
  4.3 น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาให้คะแนนตามน้ าหนักที่ก าหนดแล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
ด้วยวิธีทางสถิติ 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 ท าการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  

  5.2 สถิติที่ใช้ในการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ประกอบด้วย 
   5.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  ใช้ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
   5.2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้
วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว  อ าเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
  5.3 ค่า Independent  t-test  ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่
เป็นอิสระจากกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

80 

  5.4 ค่า One-Way  ANOVA ใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 
  5.5 เมื่อพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Seheffe'  test) 
 
ผลการวิจัย  

 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  385 คน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา  
อาชีพ  โดยใช้ค่าเฉลี่ยและร้อยละ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน  216 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 56.1 และเพศหญิง จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง                  
40- 50 ปี  จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 40  รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 51 ปี ขึ้นไป จ านวน 121 คน   
คิดเป็นร้อยละ  31.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 299  คน คิดเป็น    
ร้อยละ  77.7 รองลงมาม ีการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือสูงกว่า  จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3  กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง/ค้าขาย จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ  57.1 รองลงมาคือมีอาชีพ
เกษตรกรรม  จ านวน  107  คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 

 
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลคลองก่ิว  อ าเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี    
 
การมีส่วนร่วมของประชาชน n = 385 ระดับ 

  S.D. 
1.  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2.72 0.86 ปานกลาง 
2.  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3.09 0.66 ปานกลาง 
3.  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 3.25 0.83 ปานกลาง 
4.  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.16 0.80 ปานกลาง 
รวม 3.06 0.73 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล              
คลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( = 3.06, S.D.= 0.73)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ( =3.25, S.D.=0.83) 
รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ( =3.16, S.D.=0.80) และด้านการมีส่วนร่วมใน                       
การปฏิบัติการ ( =3.09, S.D.=0.66)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ                     
( =2.72, S.D. =0.86) 
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ตารางท่ี  2  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การ 
       บริหารส่วนต าบลคลองก่ิว  อ าเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี 
 

ความรู้ความเข้าใจ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r ) P – value 
1.  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ -.137.* .007 
2.  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ -.098 .055 
3.  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ -.090 .077 
4.  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล -.081 .111 
รวมการมีส่วนร่วมของประชาชน -.110* .030 

* ที่ระดับนัยส าคัญ .05   
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมของความรู้ความเข้าใจกับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  .05 และ                   
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความรู้ความเข้าใจมีความสัมพันธ์กับด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ที่ ระดับ
นัยส าคัญ .05 
 เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว  
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
 จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบว่า เพศของประชาชนที่แตกต่างกันระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานไม่แตกต่างกัน 
 จ าแนกตามการศึกษา โดยภาพรวม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารมีความแตกต่าง
กันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบว่า อายุของประชาชนที่แตกต่างกัน ระดับการมีส่วนร่วมใน                
การบริหารงานมีความแตกต่างกัน  โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05                 
 จ าแนกตามอาชีพ  โดยภาพรวม พบว่า อาชีพของประชาชนที่แตกต่างกันระดับการมีส่วนร่วมใน            
การบริหารงานมีความแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                 
 จ าแนกตามความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานและอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยภาพรวม  
พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหาร                
ส่วนต าบลคลองก่ิว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีประเด็นส าคัญท่ีผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง  
จังหวัดชลบุรี ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับปาน
กลางเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านผลที่ได้คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือพิจารณาและจัดล าดับความส าคัญของแผนพัฒนาต าบล รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การมีส่วนร่วมในการเตรียมงบประมาณและเสนอความคิดเห็น
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เกี่ยวกับการขออนุมัติงบประมาณในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองลงมาคือ การให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การมีส่วนร่วมรับฟังการพิจารณางบประมาณประจ าปีในด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมรับประโยชน์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมรับประโยชน์จากการมี
ส่วนร่วมในการเสนอแผนงานและโครงการผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
การมีส่วนร่วมรับประโยชน์จากการเข้าร่วมเสนอแผนงานและโครงการในที่ประชุมประชาคมด้วยตนเอง ใน
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ การมีส่วนร่วมรับทราบผลการปฏิบัติงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล รองลงมาคือ การมี
ส่วนร่วมตรวจสอบแผนพัฒนาต าบลว่าตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส   

โดยภาพรวมในแต่ละด้านสอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา กัลยาณผล (2549) ว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิติพงษ์ พงษ์วิทยเวคิน (2551) ว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในเขตอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมดโดยเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย 3 ล าดับแรกคือ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการร่วมตัดสินใจ และด้านการร่วมปฏิบัติ  
ตามล าดับ และจากผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้แตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในเขตอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรมีการประเมินผลและตรวจสอบการบริหารงานท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมของประชาชนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนาและบริหารท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรประเมินผลและ
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนด โดยการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดมาตรการในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยก าหนดให้หน่วยงานที่
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตาม ดูแล และตรวจสอบสม่ าเสมอ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่วในเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์แบบเจาะลึกประชาชนในพ้ืนที่แต่ละหมู่บ้าน/ 
ชุมชน เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการเข้ามามี ส่วนร่วมของประชาชนอย่างลึกซึ้ง  เพ่ือน าปัญหา
ที่เกิดขึ้นนั้นมาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
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 2. ควรมีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ในการบริหารงานท้องถ่ิน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะของประชาชนต าบล
อาซ่อง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 2) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอาซ่อง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 3) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ สถานภาพการสมรส 
รายได้และทรัพย์สินและความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 371 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test และ F-test ตามลักษณะตัวแปร 
ผลการวิจัย พบว่า    
   1. ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะของประชาชนต าบลอาซ่อง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.73, S.D.=0.20) ด้านการคัดแยกขยะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ( =2.89, 
S.D.=0.30) รองลงมา ด้านการเก็บขนขยะ ( =2.81, S.D.=0.32) รองลงมาด้านการรวบรวมขยะ ( =2.65, 
S.D.=0.26)   
 2. การการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับปาน
กลาง  
 3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล
จ าแนกตามลักษณะตัวแปรพบว่า ด้านเพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ ไม่
แตกต่างกัน ส่วนด้านการศึกษาและอาชีพ ในภาพรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study the level community participation in 
solid waste management. 2) to compare the people’s community participation in solid 
waste management with classified by gender, age, level of education, occupation, marital 
status, income and property, and understanding of garbage collection. The population used 
in the study consists of 371 personnel. The questionnaire was the tool used for data 
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collection. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation,   
t-test, f-test and Scheffe’s test. 
 The findings were as follows : 
 1. The level community participation in solid waste management of Asong subdistrict 
administrative organization, Raman district, Yala province in overall was average level                   
( =2.73, S.D.=0.20). It was found that the segregation of garbage in it had the highest                   
( =2.89, S.D.=0.30). This was followed by the collection of garbage ( =2.81, S.D.=0.32) and 
the compilation of garbage was the lowest ( =2.65, S.D.=0.26), respectively.  
 2. The comparative of the people’s community participation in solid waste 
management with classified by personnel factors.  
 3. People with different level of education and occupation related to the people’s 
community participation in solid waste management was significantly at the statistical level 
of confidence .05. People with different gender, age, marital status, income and 
understanding of garbage collection were not significantly different. 
 
ค าส าคัญ 
 การมีส่วนร่วม การจัดการขยะ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของประเทศ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญ เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับตั้งแต่องค์การบริหารส่วน
ต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศที่
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีการน าวัสดุที่ย่อยสลายยากมาใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ท าให้เกิดวัสดุเหลือ
ใช้หรือขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัว ผลกระทบที่จะตามมามีทั้งความสูญเสียทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า ดินเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากเหตุร าคาญส่งกลิ่นเหม็นรบกวน รวมถึงเป็นแหล่งที่
อยู่อาศัยของสัตว์พาหนะน าโรคต่างๆ ความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจ ตลอดจนความสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย จากสถิติ พ.ศ. 2548 
มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 14.3 ล้านตัน โดยเกิดขึ้นในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาประมาณวันละ 
12,635 ตัน คิดเป็นร้อยละ 32 นอกเขตเทศบาลและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประมาณวันละ 18,295 
ตัน คิดเป็นร้อยละ 47 และกรุงเทพมหานครประมาณวันละ 8,291 ตัน คิดเป็นร้อยละ 21 (กรมควบคุมมลพิษ, 
2548) 
 การด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยยังคงต้องด าเนินการต่อไป โดยเฉพาะองค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่นต้องเป็นองค์กรแกนน าหลักของชุมชนแต่ละแห่งในการรณรงค์ปลูกสร้างจิตส านึกให้ประชาชน 
และองค์กรที่เกี่ยวข้องหันมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน โดยมุ่งก่อให้เกิดการจัดการขยะมูล
ฝอยในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง ท าลาย
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
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องค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่อง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในเขตอ าเภอรามันจังหวัดยะลา มีพ้ืนที่ 
ประมาณ 41.87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,168.75 ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น 5,206 คน มีครัวเรือน
ทั้งหมด 1,150 หลังคาเรือน แยกเป็น 6 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2556 องค์การบริหารส่วน
ต าบลอาซ่อง) มีรูปแบบการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธี การจัดการขยะภายในองค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่องทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่องเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด ตั้งแต่การเก็บรวบรวมขยะ และการก าจัดขยะ  
ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่อง การจัดการขยะยังไม่มีระบบการ
จัดการขยะที่ดีมีเพียงถังขยะตามบ้านเรือน และการบริการเก็บขยะอาทิตย์ละ 2 ครั้ง  โดยมีรถเก็บขนขยะมูล
ฝอย 1 คัน คือ รถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย เทท้ายขนาดบรรจุ 2,120 กิโลกรัม  มีพนักงานขับรถ 
จ านวน 1 คนและพนักงานประจ ารถบรรทุกขยะมูลฝอยจ านวน 2 คน  ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
ประมาณ 2.08 ตัน (ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นแต่ละวันค านวณจาก จ านวนประชากรทั้งหมด × อัตราการ
ผลิตขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ต่อคนต่อวัน (0.4 กิโลกรัม/คน/วัน สมทิพย์  ด่านธีรวนิชย์, 
2541) สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยได้เฉลี่ยอาทิตย์ละ 6.36 ตัน (สถิติการเก็บขยะขององค์การบริหาร                 
ส่วนต าบลอาซ่อง เมื่อปีพ.ศ. 2554) ในส่วนของการก าจัดขยะ องค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่อง มีที่ดินส าหรับ
การก าจัดขยะในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 ต าบลอาซ่อง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่อง ได้ใช้
งบประมาณในการจัดการขยะ การก าจัดขยะที่จัดเก็บ มีเพียงการเผา และให้ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ ยังไม่
มีระบบคัดแยกขยะในชุมชน นับเป็นวิธีที่การก าจัดขยะที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล และอาจส่งผลกระทบในด้าน
ต่างๆ เช่น แมลงวัน ยุง หนู เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยสัตว์พาหะน าโรคดังกล่าว
ได้ซึ่งการเกิดโรคระบาดนั้นเราสามารถป้องกันได้ยากเพราะว่านิสัยการทิ้งขยะของชุมชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอาซ่อง ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่มีการทิ้งที่ถูกวิธี โดยจะน าขยะทุกชนิดไปทิ้งในที่เดียวกันถือ
ว่าเป็นการจัดการขยะอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และอาจเกิดปัญหาของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังส่งผล
กระทบต่อชุมชนทั้งทางด้านกลิ่น ทัศนียภาพ รวมทั้ง การปนเปื้อนของน้ าเสียจากกองขยะมูลฝอยลงสู่แหล่งน้ า
ใต้ดิน 
 ในการจัดการรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนนั้นต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักเริ่มจากการทิ้งขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ  ควรมีการคัดแยก
ขยะก่อนที่จะทิ้งขยะชนิดใดที่สามารถน ากลับไปใช้ได้อีกหรือสามารถแปรรูปเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชน
และเป็นการรักษาและเป็นการสร้างสุขลักษณะนิสัยในการทิ้งขยะอย่างถูกวิธีซึ่งปัจจุบันประชาชนจะทิ้งขยะกัน
ตามสะดวกโดยน าไปเทกองรวมกันไว้ริมทางเดินบ้าง โคนต้นไม้บ้าง  หรือทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยกก่อนทิ้ง  
ท าให้มีการหมักหมมเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งนอกจากนั้นกองขยะยังเป็นแหล่งชุมนุมของสัตว์น าโรคสารพัด
ชนิด เช่น ยุง แมลงวัน  หนู แมลงสาบ ฯลฯ เมื่อฝนตกลงมาน้ าฝนก็ชะเอาสิ่งสกปรกเน่าเหม็นในกองขยะไหล
ไปยังพื้นท่ีใกล้เคียง และอาจจะไหลลงท่อระบายน้ า และแม่น้ าล าคลองใกล้ ๆ อีกด้วย  
 จากสภาพปัญหาและความส าคัญของการมีส่วนร่วมดังกล่าว ซึ่งผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นพนักงาน                      
ส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่อง และเป็นผู้มีภูมิล าเนาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่องเพ่ือ
ศึกษาถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่อง  
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โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย 
 1. ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะของประชาชนต าบลอาซ่อง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา อยู่ใน
ระดับใด 
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่องอ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลาอยู่ในระดับใด 
 3. เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส รายได้และทรัพย์สิน ที่ต่างกันมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่อง และความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ 
แตกต่างกันหรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะของประชาชนต าบลอาซ่อง อ าเภอรามัน จังหวัด
ยะลา   
 2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่อง  
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล               
อาซ่อง ตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ สถานภาพการสมรส รายได้และทรัพย์สิน และความรู้
ความเข้าใจในการจัดการขยะ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอาซ่อง จ านวน 5,206 คน (ทะเบียนราษฎรที่ว่าการอ าเภอรามัน ประจ าเดือน เมษายน พ .ศ.2554 
อ้างในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 องค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่อง)  โดยแบ่งแต่ละหมู่ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1   จ านวนประชากร   977  คน 
  หมู่ที่ 2   จ านวนประชากร 1,209  คน 
  หมู่ที่ 3   จ านวนประชากร   583  คน 
  หมู่ที่ 4  จ านวนประชากร   476  คน 
  หมู่ที่ 5  จ านวนประชากร 1,579  คน 
  หมู่ที่ 6   จ านวนประชากร   382  คน 
      1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 371 คน ผู้ศึกษาใช้สูตรค านวณ Taro Yamane               

  ในการค านวณหากลุ่มตัวอย่าง    
2)(1 eN

N
n


  

  n  =  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  N  =  จ านวนประชากร 
  e  =  ค่าความคลาดเคลื่อน   =.05      
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      กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นเท่ากับ          5,206      
                      1+5,206(.05)2   
             =  371 คน 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 แบบสอบถามใช้ส าหรับสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลอาซ่องจ านวน 4 ตอน ดังนี้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ  
สถานภาพสมรส  รายได้เฉลี่ย และความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ  
 ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะของประชาชน ต าบลอาซ่อง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลการมีส่วนร่วมในรูปแบบหรือวิธีการ การจัดการขยะมูลฝอยของประชากรในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่อง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดย
ก าหนดเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (อ้างถึงใน อาอีเซาะห์ สะมะเด็ง และคนอ่ืนๆ, 2553) ก าหนด                
ค่าคะแนนไว้ดังนี้  
  มากที่สุด ให้คะแนน  5 คะแนน 
  มาก  ให้คะแนน  4 คะแนน 
  ปานกลาง          ให้คะแนน  3 คะแนน 
  น้อย                ให้คะแนน  2 คะแนน 
  น้อยที่สุด          ให้คะแนน  1 คะแนน 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
  คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00   หมายถึง    มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง    มีส่วนร่วมมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50 หมายถึง    มีส่วนร่วมปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50 หมายถึง    มีส่วนร่วมร่วมน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง    มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
 ตอนที่  4 ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่อง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดย
ก าหนดเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (อ้างถึงใน อาอีเซาะห์  สะมะเด็ง และคนอื่นๆ, 2553) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  ดังนี้ 
  3.1 ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามไปขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 ผู้ศึกษาจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยรับคืนด้วยตนเอง 
  3.3 รวบรวมข้อมูลที่รับคืน แล้วด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัยต่อไป  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการ
ดังนี้ 
  4.1 น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ 
   4.2 น าแบบสอบถามที่มีความถูกต้องและความสมบูรณ์มาจ าแนกข้อมูลตามประเด็นค าถาม
ของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 
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 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับการวิจัยเชิงพรรณนา ซึ่งหา
ค่าสถิติดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิตไิด้แก่จ านวน และค่าร้อยละ  
  ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ ของประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลอาซ่อง อ าเภอ 
รามัน จังหวัดยะลา ได้แก่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลอาซ่อง  ใช้ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอาซ่อง ใช้สถิติค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ t-test 
และF-test ตามลักษณะของตัวแปร 
 
ผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล                  
อาซ่อง จ านวน 371 คน ในตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้จ านวนและค่าร้อยละจ าแนกตาม  อายุ เพศ 
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว ศาสนา รายได้เฉลี่ย และความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการขยะพบว่า  
   ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 371 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 43.9 และเพศหญิง ร้อยละ 
56.1  ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.7 อายุ                  
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.7 ต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.1 อายุ 50-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ 
มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.6 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.4 
รองลงมาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 17.0 สูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  4.9 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 7.8  
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 35.6 อาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 25.3 อาชีพรับจ้าง  คิดเป็น
ร้อยละ 21.0 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ 7.3 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 10.8 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสแต่งงานและอยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 23.7 แต่งงาน
แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 12.7 และหย่า/หม้าย  คิดเป็นร้อยละ 11.3 สถานภาพในครอบครัว ส่วนใหญ่จะ
เป็นคู่สมรส  คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาเป็นหัวหน้าครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 33.4   เป็นบุตร คิดเป็นร้อย
ละ 20.5  เป็นญาติ คิดเป็นร้อยละ 8.6 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 1.1 นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 
100  มีรายได้เฉลี่ยโดยประมาณต่อเดือน 5,000 บาท และน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมา 5,001-
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.9 ส่วนรายได้ 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.1 และมากกว่า  
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.0  ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะของประชาชนต าบลอาซ่อง อ าเภอรามัน จังหวัด
ยะลา พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ขยะเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับสูง และมีค่าร้อยละมากที่สุดคือ 96.2 
รองลงมา การคัดแยกขยะท าให้สะดวกและง่ายต่อการน าไปก าจัด คิดเป็นร้อยละ 94.3 การท าขยะตกหล่น
ระหว่างขนส่งอาจแพร่เชื้อโรคให้กับชุมชนได้ คิดเป็นร้อยละ 87.3 ส่วนรายข้อที่ประชนมีความรู้ความเข้าใจใน
ระดับต่ าคือ การเลือกซื้อสินค้าชนิดเติมแทนสินค้าชนิดกล่องไม่สามารถลดปริมาณขยะได้ คิดเป็นร้อยละ 18.6 
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ตารางที่  1 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนต าบล                     
   อาซ่อง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ในภาพรวมและรายด้าน 
 

ที ่ การมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

  S.D. การมีส่วนร่วม 

1 ด้านการรวบรวมขยะ 2.65 0.26 ปานกลาง 
2 ด้านการคัดแยกขยะ 2.89 0.30 ปานกลาง 
3 ด้านการเก็บขนขยะ 2.81 0.32 ปานกลาง 
4 ด้านการก าจัดขยะ 2.61 0.36 ปานกลาง 

รวม 2.73 0.20 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ต าบลอาซ่องต าบลอา
ซ่อง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลาในภาพรวมและรายด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =2.73,                   
S.D.= 0.20) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการคัดแยกขยะ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ( =2.89, 
S.D.= 0.30) รองลงมา ด้านการเก็บขนขยะ ( =2.81, S.D.=0.32) รองลงมาด้านการรวบรวมขยะ                      
( =2.65, S.D.=0.26) ส่วนด้านการก าจัดขยะ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =2.61, S.D.=0.36) 
 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล             
อาซ่อง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามตัวแปร เพศ อายุ รายได้ สถานภาพการสมรส ไม่แตกต่างกัน 
 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ ตามตัวแปรระดับการศึกษา ในภาพรวม พบว่า คนที่มีระดับการศึกษา                
ต่ ากว่าปริญญาตรี แตกต่างกับ ปริญญาตรี  โดยคนที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าคน
มีการะดับการศึกษาปริญญาตรี และตามตัวแปรอาชีพ  พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ คือ อาชีพเกษตรกรรมกับ 
ค้าขายกับ รับจ้าง และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจกับอาชีพอ่ืนๆ โดย อาชีพค้าขายมีค่าเฉลี่ยมากกว่า อาชีพ
เกษตรกรรม และ รับจ้าง ส่วนอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าอาชีพอ่ืนๆ นัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ .05  
 
อภิปรายผล 
 ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนต าบลอาซ่อง 
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ระดับความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะของประชาชน ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง รายข้อที่ประชาชนความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับสูงคือ ขยะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคซึ่งเป็นผลดี
แก่ประชาชนหากมีความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ จึงส่งผลให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการรักษาความสะอาด
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือสุขอนามัยที่ดีแก่ตัวประชนเอง ส่วนการเลือกซื้อสินค้าชนิดเติมแทนสินค้าชนิดกล่องไม่สามารถ
ลดปริมาณขยะได้ ประชนมีความรู้ความเข้าใจในระดับต่ า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนยังมีความรู้ ความเชื่อที่
ผิด ที่เกี่ยวกับการเลือกซื้อชนิดเติม ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการซื้อสินค้าชนิดเติมนั้นเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยลด
ปริมาณขยะได้ เนื่องจากปริมาณสินค้าที่อยู่ในชนิดเติมมีปริมาณมากกว่าชนิดธรรมดาจึงช่วยลด ภาชนะที่
บรรจุได้อีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับ สุลักษณ์ นิสยนต์ (2541) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการขยะมูลฝอยนั้นสามารถ
แยกออกได้หลายแนวทาง โดยสิ่งส าคัญนั้นต้องเน้นที่การลดปริมาณจากแหล่งก าเนิด และการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ให้มากท่ีสุดมีแนวทางการปฏิบัติคือ การลดปริมาณมูลฝอย โดยการพยายามลีกเลี่ยง หรืองดการ
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ใช้หรือบริโภคสิ่งของบางชนิด ซึ่งได้แก่ (1) การน าผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ (Product Reuse) ได้แก่                   
การพยาบาลใช้สิ่งของต่าง ๆ หลาย ๆ ครั้ง หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ใหม่แทนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียว 
(2) ลดปริมาณวัสดุ (Reduced Material) ได้แก่ พยายามเลือกใช้สินค้าที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
แทนบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก เพ่ือการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ (3) ลดความเป็นพิษ (Reduced Toxicity) ได้แก่ 
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อมน้อย เช่น ผลิตภัณฑ์สเปรย์ทุกชนิด น้ ายาท าความสะอาด ยาฆ่า
แมลง เป็นต้น (4) ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานนาน (Increased Product Lifetime) ได้แก่ พยายาม
เลือกใช้สินค้าที่มีความคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานนาน รวมทั้งซ่อมแซมของใช้ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้นาน
ที่สุดก่อนทิ้งไป 
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่อง  อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา อภิปรายได้ดังนี้ 
  2.1 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมและรายด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านการคัดแยกขยะ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อการก าจัดขยะในขั้นตอนต่อไป ซึ่งหาก
ประชาชนมีการคัดแยกขยะตามประเภทที่ระบุไว้แล้ว ก็ง่ายต่อการน าไปใช้ เช่น หากเป็นขยะรีไซเคิลก็สามารถ
น าไปใช้ได้อีกครั้ง ในขณะเดียวกันหากเป็นขยะมีพิษก็ง่ายต่อการไปก าจัดอย่างถูกวิธี ส่วนด้านการก าจัดขยะ  
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเนื่องจากประชาชนยังไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญและข้อดีของการจ ากัดขยะ รวมถึง
ข้อเสียของการที่มีขยะปริมาณมาก อาจเนื่องจากประชาชนยังคิดว่าการจ ากัดขยะเป็นหน้าที่ของเทศบาล หรือ
หน่วยงานรัฐที่ต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียว รวมถึงยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการก าจัดขยะด้วย ซึ่งทางหน่วยงานกับ
ประชาชนควรให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทางหน่วยงานเองก็ควรที่จะให้ความส าคัญในประเด็น
นี้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับกรมการปกครอง (2539) ที่ได้ระบุไว้ว่า การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ
กับประชาชนในการแก้ไขปัญหามูลฝอย ถึงแม้จะเป็นการยากที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ
กับประชาชนในการแก้ไขปัญหามูลฝอย แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ชื่อ
ว่าเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุดด าเนินการโดยให้ความส าคัญให้มากกว่าที่เคยปฏิบัติอยู่  
  2.2 ด้านการรวบรวมขยะภาพรวมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายข้อ
แล้วพบว่า ท่านได้มีส่วนในการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานด้านการรวบรวมขยะของ อบต. มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ส่วนในครัวเรือนไม่มีสัตว์น าโรค เนื่องจากขยะ  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในครัวเรือน
ของประชาชนชนส่วนใหญ่นั้น มีขยะที่ไม่ได้รับการก าจัดที่ถูกต้อง ทั้งนี้จะส่งผลให้มีสัตว์ซึ่งเป็นพาหะน าโรคซึ่ง
มีความเสี่ยงที่ท าให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วย และยังก่อให้เกิดปัญหาต่างๆได้  ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ
โรคและแมลง (Breeding Places) ในขยะมูลฝอยอาจจะมีเชื้อโรคที่ปะปนมา เช่น ขยะมูลฝอยจาก
โรงพยาบาล และการสะสมของขยะมูลฝอยที่เก็บขนมา ถ้าจัดการไม่ถูกต้องจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ
แมลงวัน และหนู ซึ่งจะเป็นพาหะน าโรคมาสู่คนด้วย 
  2.3 ด้านการคัดแยกขยะโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็น การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนประเด็นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                        
เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ท่านมีรายได้จากการจ าหน่ายขยะที่เกิดจากการคัดแยก มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด 
ส่วนหัวข้อท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการคัดแยกขยะ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเนื่องจากทางหน่วย
งายังไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะส่งผลเสียท าให้ประชนในพ้ืนที่อาจไม่ได้รับความรู้
รวมถึงข่าวสารในท าโครงการหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ก าลังท า หากหน่วยงานเล็งเห็นความส าคัญใน
เรื่องนี้ อาจจะได้รับรู้ถึงปัญหารวมถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งเป็นแนวทางในการร่วมแก้ไข
ปัญหาร่วมกันอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทะนงศักดิ์ อักษาสวัสดิ์  (2553) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการขยะ
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มูลฝอยในระดับครัวเรือนของประชากรในพ้ืนที่เทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา                    
จากการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีการลดปริมาณขยะมูลฝอย และไม่มีการคัดแยกขยะ เนื่องจาก
ไม่มีเวลา และเทศบาลไม่มีการวางถังขยะแยกประเภทไว้บริการประชาชน และประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้
เทศบาลส่งเสริมให้มีการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ประเภทขยะรีไซเคิลหรือขยะที่ยังใช้ได้เช่น 
กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เป็นต้น   
  2.4 การเก็บขนขยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็นการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนประเด็นการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                      
เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในการเก็บขนขยะ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนท่านทิ้ง
ขยะลงในถังขยะ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการการทิ้งขยะ รวมถึงยังขาด
จิตส านึกในการทิ้งขยะลงถัง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้แล้วจะส่งผลให้ขยะถูกทิ้งไม่เต็มที่ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
รณรงค์และสร้างจิตส านึกร่วมกันทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนทิ้งขยะให้เป็นที่และชุมชนสะอาดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ธนกฤต มากขุนทด (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการการจัดเก็บขยะชุมชน กรณีศึกษา : 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุ
ของการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีนั้นมาจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนายังขาดความรู้
ความเข้าใจในรูปแบบของการจัดการการเก็บขยะมูลฝอยและการคัดแยกการทิ้งขยะให้ถูกวิธี และขาดการ
ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จากการสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่างในเรื่องของพฤติกรรมการทิ้งขยะในชุมชนนั้น กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะให้ทางองค์ การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา ได้ประสานงานให้ทางสาธารณสุขหรือสถานีอนามัยในเขตต าบลโนนเมืองพัฒนามาให้
ความรู้กับประชาชนในชุมชน และแนะน ารูปแบบการจัดการการเก็บขยะมูลฝอยรวมถึงการคัดแยกขยะที่
สามารถน ากลับมาใช้งานได้อีก หรือน ามาขายให้กับพ่อค้าคนกลางเพ่ือหารายได้มาเสริมให้กับครัวเรือนได้อีก
ทางหนึ่ง และการทิ้งขยะของคนในชุมชนจะได้ถูกสุขลักษณะท าให้ไม่เกิดโรคระบาดได้อีกด้วย  
  2.5 ด้านการก าจัดขยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็น การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนประเด็นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                    
เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า หัวข้อท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการก าจัดขยะ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ส่วนท่านสามารถลดค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงสัตว์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่า  ประชาชนยังไม่ทราบ
วิธีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งทางหน่วยงานควรให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
รู้จักการน าขยะไปใช้ประโยชน์และเป็นทางหนึ่งในการจ ากัดขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะอีกด้วย 
 3. ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย แสดงให้เห็นว่า ประชาชนไม่มีอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ซึ่งส่งผลให้
ประชาชนมีโอกาสในการร่วมกันแก้ไขปัญหาในการจัดการขยะ ด้านการเก็บขนขยะ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด                  
ส่วนด้านการรวบรวมขยะ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการ
จัดท ากิจกรรมหรือโครงการในการส่งเสริมความร่วมมือในการก าจัดขยะ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ส่วนถังขยะมีไม่
เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แสดงว่า ประชาชนในพ้ืนที่มีจ านวนมากท าให้ขยะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นตามจ านวน
ประชาชน ถังขยะในชุมชนมีไม้เพียงพอ ส่งผลให้ขยะในชุมชนถูกทิ้งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมา ดังเช่น มลพิษทางสิ่งแวดล้อม เสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับวนัสชร   
บุญยะชัยชนะ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการขยะในเขตพ้ืนที่เทศบาลนคร
เชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดการปัญหาขยะยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจประชาชนไม่
เล็งเห็นความส าคัญในการแยกขยะก่อนที่จะน าไปทิ้งหรือก าจัด ขยะมีปริมาณมากท าให้เสียเวลายากต่อการ
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แยก  ขาดแนวทางหรือขาดการส่งเสริมให้ความร่วมมือในการแยกขยะ การใช้ประโยชน์ที่ เกิดมาจากขยะ                   
ขาดงบประมาณและขาดการให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการแยกขยะ ขาดการรณรงค์และการ
ประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวกับความรู้และความเข้าใจรวมไปถึงประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการ   
 4. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลอา
ซ่อง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา อภิปรายได้ดังนี้ 
   4.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ จ าแนกตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส ศาสนา รายได้ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องจากตัวแปรเหล่านี้ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
การจัดการขยะในชุมชน  
   4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ ตามตัวแปรระดับการศึกษา แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่  พบว่า คนที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี แตกต่าง
กับ ปริญญาตรี นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยคนที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าคนมี
การระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการศึกษาเป็นตัวแปรอย่างหนึ่งต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะ อาจเนื่องจากคนที่มีการศึกษาต่ ากว่าอาจมีความรู้น้อยกว่าคนที่มีการศึกษาที่สูงกว่า ซึ่งแนวโน้ม
ของคนท่ีมีการศึกษาท่ีสูงกว่าอาจจะได้รับการร่วมประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงการได้ให้ความส าคัญ
จากหน่วยงานที่มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานเองก็ควรให้ความส าคัญอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพ่ือให้
ประชาชนที่มีการศึกษาต่ ากว่านั้นได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น รับรู้ข้อมูลข่าวสารในการจัดการขยะ 
   4.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ ตามตัวแปรอาชีพ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ คือ อาชีพเกษตรกรรมกับ ค้าขายกับ 
รับจ้าง และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับอาชีพอ่ืนๆ โดย อาชีพค้าขายมีค่าเฉลี่ยมากกว่า อาชีพเกษตรกรรม 
และ รับจ้าง ส่วนอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าอาชีพอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับสมสมาน อาษา
รัฐ (2548) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า  ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมี
ส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน และประชาชนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยมากกว่าประชาชนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารน้อย ส าหรับสภาพปัญหาขยะของชุมชน ได้แก่ ชุมชน
ไม่มีการคัดแยกขยะ ชุมชนขาดความรู้ในการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และขาดการรับทราบข้อมูลข่าวสารด้าน
การให้บริการจัดการด้านขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลธาตุทอง ส าหรับโครงการน าร่อง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนที่จัดท าขึ้น มีผลท าให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
และการคัดแยกขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ตลอดจนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้ใน
เรื่องการทิ้งขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  
  4.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่อง  
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามตัวแปรความรู้ความเข้าใจ ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการจัดการขยะนั้นไม่ได้เป็นตัวแปรในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ประชาชนที่มี
ความรู้ในการจัดการขยะอาจจะไม่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ตามทั้งนี้การมีส่วนร่วมใน
การจัดขยะนั้นอาจมาจากจิตส านึกของประชาชนแต่ละบุคคลด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานที่น่าจะมี
โครงการปลูกจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมจัดการขยะเพ่ือให้ชุมชน
มีสะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1.1 จากการศึกษาที่พบว่า รายข้อ ท่านทิ้งขยะลงในถังขยะ  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทาง
หน่วยงานควรให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการการทิ้งขยะ รวมถึงยังสร้างจิตส านึกในการทิ้งขยะลงถังเพ่ือให้
ประชาชนทิ้งขยะให้เป็นที่และชุมชนสะอาดขึ้น 
  2.2 ทางหน่วยงานควรจัดโครงการให้ความรู้ รณรงค์ และสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะ 
และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมากข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาแบบสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่อง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  
  2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอาซ่อง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลอาซ่อง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามตัวแปรต่างๆ 
เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว ศาสนา รายได้เฉลี่ย และ
ความรู้ความเขา้ใจในการจัดการขยะ ทั้งนี้เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาต่อไป 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

   
CITISENS PARTICIPATION IN DRUG PREVENTION AND PROBLEM 

SOLVING IN BANKOA SUBDISTRICT AAMINISTRATIVE ORGANIZATION, 
AMPER PANTHONG, CHONBURI PROVINCE 
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___________________________ 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามตัวแปรอิสระ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้น
ไปที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  350 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย                 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน One Way ANOVA ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจาก
กลุ่มตัวอย่างสามกลุ่มขึ้นไป และหากพบความแตกต่างที่มีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ท าการเปรียบเทียบรายคู่
ภายหลังการทดสอบความแปรปรวน ด้วยวิธีการแบบ LSD  
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาพรวม อยู่ในระดับ                
ปานกลาง โดยมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการ
มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
 2. ประชาชนที่มีอายุ และ ระดับการศึกษาและความรู้ความเข้าใจต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน 
 

ABSTRACT 
 This study aimed to study citizens’ participation in drug prevention and problem 
solving in Bankao Subdistrict Administrative Organization, Amphoe Panthong, Chonburi 
Province, and compare the influencing factors on drug prevention and problem solving in 
Bankao Subdistrict Administrative Organization, Amphoe Panthong, Chonburi Province of 
each independent variable. The population of this study was 350 of 18-year-old and above 
citizens in Bankao Subdistrict Administrative Organization, Amphoe Panthong, Chonburi 
Province. The research tool was questionnaires and statistics used were frequencies, 
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percentages, mean, standard deviation and inferential statistics One Way ANOVA to prove 
the differences between the means of three or more sample groups. Had the level of 
significance at the 0.05 found, paired comparisons were done by using Scheffe’s method. 

The results found that: 
1.Citizens’ participation in drug prevention and problem solving was at fair level. The 

highest participation was about decision making, followed by participation in operation, 
benefit gaining, and evaluation respectively. 

2.The people who are in different age groups, educational level, and having different 
lvels of knowledge and understanding thought that there was no difference of the level of 
citizens' participation in drug prevention and problem solving in Bankao Subdistrict 
Administrative Organization, Amphoe Panthong, Chonburi Province. 
 
ค าส าคัญ  

 การมีส่วนร่วม ป้องกัน ยาเสพย์ติด 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาสังคมที่มีความร้ายแรงระดับชาติ ทุกสังคมชุมชนต่างได้รับผลกระทบ
จากปัญหายาเสพติด จึงนับเป็นปัญหาส าคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ วิกฤตการณ์ที่ส าคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากยาเสพติดนั้นคือ การขยายตัวไปอย่างรวดเร็วในทุกพ้ืนที่ของประเทศ และส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อความม่ันคงของชาติ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แม้จะ
ได้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบจ าหน่าย และเสพยาเสพติด แต่ก็ยังไม่สามารถขจัดยาเสพติดให้
หมดไปได้ เนื่องจากเป็นขบวนการที่มีความซับซ้อน นับวันปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเป็น
ทวีคูณ อาจกล่าวได้ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญยิ่งของประเทศไทย เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อปัญหาอื่น ๆ มากมายในประเทศ ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัว
มากขึ้นจากผลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ขาดพลังและขาดความ
สมดุลในการพัฒนา สถาบันหลักทางสังคมหลายสถาบันเกิดความอ่อนแอ เป็นช่องว่างท าให้ปัญหายาเสพติด
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น ผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นนายทุนผู้ผลิตผู้ค้า 
ผู้น าเข้า และส่งออกยาเสพติด อาศัยผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน ายาเสพติดทั้งที่มีอยู่เดิมและชนิด
ใหม่เข้ามา เผยแพร่ในหมู่ประชาชนในแต่ละกลุ่มซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  
 แนวทางการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด โดยอาศัยพลังจากชุมชนนั้น มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมทั้งในระดับชุมชน ระดับภาคและระดับประเทศ ซึ่งเมื่อปัญหายาเสพติดในประเทศแพร่ระบาดอย่าง
รวดเร็ว เข้าสู่ชุมชนจ านวนมาก เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จ าเป็นต้อง
เร่งรัด แก้ไข และควบคุมให้ได้ เพราะมีผลกระทบต่อสมรรถนะทางเศรษฐกิจ และคุณภาพของประชากรกลุ่ม
ต่างๆ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม การปรับปรุงระบบบริการ 
จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เน้นการปรับเปลี่ยนแนวคิด 
และกระบวนการด าเนินการให้เป็นไปในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการเพ่ิมบทบาทของทุกฝ่ายใน
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สังคม ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกขั้นตอน เพ่ือมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เมื่อกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม ประเทศชาติ เข้าใจว่าผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการสะท้อนถึงแนวคิดที่รวมศูนย์ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหาไว้ที่กลไกของรัฐในลักษณะจากบนลงสู่ล่าง ประชาชนเป็นเพียงผู้รับผลประโยชน์ หรืออย่างดีที่สุด
ก็เป็นได้เพียงผู้ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการแก้ปัญหาเท่านั้น การแก้ปัญหาในลักษณะนี้ มักจะไม่ประสบ
ผลส าเร็จ หรือไม่ยั่งยืน ส่วนใหญ่ท าให้เพียงการชะลอปัญหาหรือหยุดยั้งปัญหาได้ชั่วคราว แต่เมื่อใดที่รัฐขาด
ความสนใจหยุดการด าเนิน ปัญหาก็จะเกิดขึ้นอีก ซึ่งการแก้ปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก ทั้งนี้ 
เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทั้งยังเกิดความรู้สึกว่าภาระหน้าที่การแก้ปัญหา
เป็นเรื่องของรัฐไม่ใช่เรื่องของตนเอง หรือชุมชนที่จะรับผิดชอบ ซึ่งในความเป็นจริงล า พังหน่วยงานของรัฐไม่
สามารถเข้าไปแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้ส าเร็จลุล่วง เพราะในแต่ละพ้ืนที่มีสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน ผู้ที่
จะเข้าใจถึงสภาพปัญหาความเป็นไปและแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง  คือประชาชนในพ้ืนที่
นั้นๆ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนในการด าเนินงาน การป้องกันและแก้ไขจึงเป็นการ
กระท าท่ีร่วมกันของทุกคน ทุกองค์กร ทุกหน่วยงานในชุมชน (พีรพันธุ์ สังข์เรือง, 2549) 
 ดังนั้น มาตรการส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สิ่งแรกที่ควรให้ความส าคัญเป็น              
อย่างยิ่งคือ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน เพราะชุมชนถือเป็นบันไดขั้นแรกและขั้นส าคัญของการ
แก้ไขปัญหาโดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมและการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอันเป็นการ
สร้างพลังให้เกิดกับคนในชุมชนในอันที่จะเปลี่ยนแปลง พัฒนา ควบคุมชุมชนของตนเองให้สามารถปฏิบัติหรือ
เลือกด าเนินชีวิตไปในทางท่ีเหมาะสม   
 จังหวัดชลบุรี ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  
ทั้งทางด้านการศึกษา การอุตสาหกรรม การท่าเรือ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก เช่นพัทยา  
ก่อให้เกิดชุมชนต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ประชาชนแฝงจึงเกิดขึ้นตามมาอย่างเลี่ยงไม่พ้น สภาพปัญหาสังคม
ตามมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด และจากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าตั้งอยู่ในเขต
นิคมอุตสาหกรรม อยู่ห่างจากอ าเภอพานทอง ไกลสุด 12 กิโลเมตร ใกล้สุด 4 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลาง
จังหวัดชลบุรีใกล้สุด 11 กิโลเมตร ไกลสุด 18 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 11.876 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 7,756 ไร่ ปัญหายาเสพติดจึงอาจส่งกระทบโดยตรงกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าอย่างเลี่ยง
ไม่ได้       
   การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย จึงได้ให้ความส าคัญกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทาง ในการวางแผนด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและให้เป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนถาวรต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามตัวแปรอิสระ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นในองค์การบริการส่วนต าบล
บ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จ านวน 3,308 คน (องค์กรบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า, 2551) 
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นในในองค์การบริการส่วน
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จ านวน 350 คน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ด้วยตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie  & Morgan, 1976 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) 
ที่ระดับค่าความเชื่อม่ันที่ 95%  ที่ขนาดประชากร 3,308 คน ได้เปิดตารางกลุ่มตัวอย่างที่ขนาด 3,500 คน ได้
กลุ่มตัวอย่างมีขนาด 346 คน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ศึกษาจริงจ านวน  
350 คน โดยสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling)   
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา เป็นแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 2 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 10 ข้อ ส าหรับข้อค าถามเก่ียวกับปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 
เป็นค าถามชนิดเลือกตอบคือ ใช่ และไม่ใช่  เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้  ตอบถูก ให้คะแนน 1 
คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบ ให้คะแนน 0 คะแนน โดยมีเกณฑ์การแบ่งคะแนนระดับความรู้ ความเข้าใจของ
ประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

ช่วงคะแนน   7-10   คะแนน หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจมาก 
ช่วงคะแนน   4-6     คะแนน หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 
ช่วงคะแนน   0-3     คะแนน  หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจน้อย 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นค าถามลักษณะแบบให้เลือกตอบแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
จ านวน 16 ข้อ โดยเนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 การมีส่วนร่วมด้านกระบวนการตัดสินใจ    จ านวน  4 ข้อ 
 การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ  จ านวน  4 ข้อ 
 การมีส่วนร่วมด้านประโยชน์ที่ได้รับ จ านวน  4 ข้อ 
 การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผล จ านวน  4 ข้อ 
  โดยก าหนดการให้คะแนนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้              
5 ระดับ ดังนี้ 
 การมีส่วนร่วม            คะแนน 
 มากที่สุด  ให้คะแนนเท่ากับ 5  คะแนน 
 มาก   ให้คะแนนเท่ากับ 4  คะแนน 
 ปานกลาง  ให้คะแนนเท่ากับ 3  คะแนน 
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 น้อย   ให้คะแนนเท่ากับ 2  คะแนน 
 น้อยที่สุด  ให้คะแนนเท่ากับ 1  คะแนน 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

 3.1 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามด้วยตนเองให้กับกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ก าหนด 
 3.2 ผู้วิจัยรับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน 350 ชุด และท าการตรวจสอบและแยกเฉพาะ 

ฉบับสมบูรณ์เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.3 มีแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา และมีความสมบูรณ์ จ านวน 350 ชุด คิดเป็น                   
ร้อยละ100 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้  แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอนคือ ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วิธีการ
ประมวลผลค่าทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ค่าความถ่ี (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  5.2 ข้อมูลด้านปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
  5.3 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
  5.4 การทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ One-Way ANOVA เพ่ือทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรอิสระ โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ระดับ .05 ท าการเปรียบเทียบรายคู่
ภายหลังการทดสอบความแปรปรวน ด้วยวิธีการแบบ LSD   
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26-35  ปี จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.29 รองลงมามีอายุ 36-45 ปี จ านวน 94 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.86 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6/ปวช.)-อนุปริญญาหรือปวส. จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 38.57 รองลงมามี
การศึกษาระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไข 
    ปัญหายาเสพติด ภาพรวมรายด้าน 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน n=350 ระดับการมี              
ส่วนร่วม   S.D. 

1.  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3.18 0.94 ปานกลาง 
2.  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 2.88 0.89 ปานกลาง 
3.  ด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ 2.55 0.83 น้อย 
4.  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 2.50 0.79 น้อย 

ภาพรวม 2.78 0.86 ปานกลาง 
 
 จากตารางที ่1 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาพรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.78, S.D.=0.86)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือด้านด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.18,  S.D.=0.94) รองลงมาคือ
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  อยู่ในระดับปานกลาง(  =2.88, S.D.=0.89) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
รับประโยชน์ อยู่ในระดับน้อย ( =2.55, S.D.=0.83) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล อยู่ในระดับน้อย ( =2.50, S.D.=0.79) ตามล าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  จ าแนกตามตัวแปรอิสระพบว่าประชาชนที่มีอายุ 
ระดับการศึกษาและความรู้ความเข้าใจต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่แตกต่างกัน  
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของธวัชชัย ล้อมวงษ์ (2545) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาบ้า: 
กรณีศึกษาชุมชนที่อยู่ในเขตควบคุมดูแลของสถานีต ารวจนครบาลสุทธิสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ                   
จิตตกาญจน์ บุญส่งสวัสดิ์ (2546) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภาผู้แทนหมู่บ้านในการรวม
พลังแผ่นดิน ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เอาชนะปัญหายาเสพติด ศึกษากรณีคณะกรรมการสภาผู้แทนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สอดคล้องกับงานวิจัยของบ ารุง ถุงน้อย 
(2546) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตต าบลพลู
ตาหลวง จังหวัดชลบุรี สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา อ าไพเจนเจริญ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของชุมชนต่อนโยบายการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองขลุง อ าเภอ             
ขลุง จังหวัดจันทบุรี สอดคล้องกับงานวิจัยของลลิตา ศรีสวัสดิ์ (2547) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพูลสุข เพียรพิทักษ์ (2548) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด:ศึกษากรณีกิ่งอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี สอดคล้องกับงานวิจัยของอาภานันท์ สุขพันธ์ (2549) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเคหะชุมชน
ดินแดง  และสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระพงษ์ บัวทอง (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
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การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายที่พบว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของประมวล ศรีทอง (2547) เรื่อง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศึกษากรณีกิ่งอ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่
พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมากและขัดแย้งกับงานวิจัยของกฤษณะชัย ลิ้มบุญแตง (2545) 
ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมอาชญากรรมด้านยาเสพติดและการพนันในจังหวัดชลบุรี 
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย 

พิจารณารายด้านได้ดังนี้ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ประชาชนให้ความส าคัญกับ

การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมวางแผนในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการเข้าร่วม
แสดงด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม หาบุคลากรในพ้ืนที่เข้ามาปฏิบัติการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวีระพงษ์ บัวทอง (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายที่พบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง  

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ประชาชนให้ความส าคัญ
กับการบริจาคเงิน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริม กีฬาและนันทนาการ เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวหมู่บ้าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมยาเสพติด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระพงษ์ บัวทอง (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  ที่พบว่าด้านการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ อยู่ในระดับน้อย แสดงให้เห็นว่า ประชาชนเห็นว่าไม่ได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ได้รู้วิธีการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดท าให้สมาชิกในครอบครัวห่างไกลยาเสพติด ไม่มีการได้รับรางวัลหรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในการร่วมด าเนินงานกิจกรรม หรือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ 
วีระพงษ์ บัวทอง (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนที่ต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับน้อย แสดงให้เห็นว่า ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ค้นหาข้อดีและข้อบกพร่อง เพ่ือหาแนวทางแก้ไข การแก้ปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพได้มีส่วนร่วมใน
การประเมินผล วิเคราะห์ผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานภาครัฐ แต่การมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ผู้ติดยาเสพติดหลังจากท่ีได้ผ่านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพแล้วยัง
อยู่ในระดับน้อย ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของวีระพงษ์ บัวทอง (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายที่พบว่า ด้านการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
           1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รัฐโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือควบคุมและปราบปราม ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ประชาชนได้ถือ
ปฏิบัติ 
           2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ รัฐโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี ออกนโยบายในการประชาสัมพันธ์ถึงการร่วมบริจาคเงิน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม หรือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ รัฐโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  อ าเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี ออกนโยบายการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ในการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล รัฐโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี ออกนโยบายการประเมินผล/วิเคราะห์ ผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
หน่วยงานภาครัฐ ปีละสองครั้ง    

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาในเชิงคุณภาพ เจาะลึกถึงกลุ่มเป้าหมายที่ระดับการมีส่วนร่วมน้อย เพ่ือให้ทราบถึง

สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค ที่เป็นเหตุต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา                 
ยาเสพติด เพ่ือการแก้ไขได้ตรงจุดมากข้ึน 

2. ควรศึกษาความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา                 
ยาเสพติด 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานและระดับความรู้เกี่ยวกับพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี และ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้กับการ
บริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี  ตามปัจจัยส่วนบุคคล  ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการใช้สูตรของ Taro Yamane โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย จ านวน 199 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ค่านิยม ค่ามัธยฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ T-test                     
เพ่ือการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation ( r ) )  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับดี ( =4.10, 
S.D.=0.37)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการแจกจ่ายพัสดุ ( =4.44, 
S.D.=0.60) รองลงมาคือ ด้านการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี( = 4.20, S.D.=0.57) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ด้านการบ ารุงรักษา ( =3.65, S.D.=0.44) 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้กับการบริหารงานพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดชลบุรี ในการบริหารงานพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการแจกจ่ายพัสดุ ด้านการบ ารุงรักษา                 
ด้านการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี ในภาพรวมมีความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการแจกจ่ายพัสดุ ด้านการบ ารุงรักษา ด้านการจ าหน่าย
พัสดุออกจากบัญชี มีความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ABSTRACT 

The objectives.  of study was 1) to determine the level of knowledge about the local 
government procurement. In the province of Chonburi, 2) to study the relationship between 
the level of knowledge on the management of local government procurement. Personal 
factors which the sample size by using Taro Yamane formula defined by the 95% confidence 
level, the sample used in this study were 199 students at the sampling scale. The data were 
analyzed by means of the average and median values of inferential statistics. Hypothesis 
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testing using T-test for correlation analysis (Correlation Analysis) to determine the correlation 
coefficient method of Pearson (Pearson Product Moment Correlation (r)).\ 

Findings of this research were as follows : 
1. Supplies Management of local government in the province of  Chonburi was good 

(  = 4.10, SD = 0.37), considering it was also found that With the highest mean is the 
distribution package (  = 4.44, SD = 0.60), followed by the sale of parcels from the account 
(  = 4.20, SD = 0.57), and the average is the lowest. maintenance (  = 3.65,    SD = 0.44). 
 2. The relationship between knowledge management and procurement of local 
government.Inthe province of Chonburi. Operating supplies. The procurement the 
distribution package Maintenance the sale of parcels from the account. In general, 
knowledge of statistical significance at 0.05 level, and considering it was also found that 
Knowledge is statistically significant at the .05 level. 
 
ค าส าคัญ 
  การบริหาร พัสดุ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

 การบริหารพัสดุของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจจะต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือควบคุมการทุจริตและง่ายในการตรวจสอบ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์คือ การใช้
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด งานพัสดุจึงเป็นงานที่ค่อนข้างยากในการปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบงานพัสดุ ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการบริหารงานพัสดุประกอบด้วย  4 ด้าน คือ ด้านการจัดหา                 
ด้านการแจกจ่ายและควบคุมด้านการบ ารุงรักษา และด้านการจ าหน่าย ซึ่งผู้ปฏิบัติงานพัสดุต้องเป็นผู้ที่มีความ
รอบคอบและมีความรู้ในเรื่องของระเบียบงานพัสดุที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพ่ือให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพ ราคาที่
เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้
งานและการใช้งบประมาณของแผ่นดิน 

การที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ หรือ
จ่ายเงินตามโครงการหรือเพ่ือเหตุใดก็ตาม จะต้องมีรายการนั้นปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมเท่านั้น หากไม่มีปรากฏในงบประมาณรายจ่ายก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินนั้นได้ แม้
องค์การบริหารส่วนต าบลจะมีรายได้มากเพียงก็ตามก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินเพ่ือการนั้นได้  ดังนั้นการ
ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของการท างานการบริหารพัสดุต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ 
ที่ทางรัฐวางไว้ เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้มีความถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้และท่ีส าคัญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการใช้งบประมาณซึ่งเป็นภาษีของประชาชน 

การบริหารงานพัสดุมีความส าคัญแม้แต่ในกิจการที่ขายบริการ เช่น สถานศึกษาไม่ว่ารัฐบาลหรือ
เอกชน เขาจะอยู่ไม่ได้โดยปราศจากการบริหารพัสดุที่ดี เพราะปีหนึ่ง ๆ เขาจะต้องใช้จ่ายเงินจ านวนล้าน ๆ 
เกี่ยวกับอุปกรณ์และวัสดุของใช้ต่าง ๆ ในสถานศึกษานั้น ๆ ซึ่งแต่ละรายการจะต้องท าการจัดซื้อ และเก็บ
รักษาไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องใช้ (สุมนา อยู่โพธิ์, 2539) 
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ส าหรับการบริหารงานด้านพัสดุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมา พบปัญหาที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกันเช่น การไม่มีการวางแผนการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างล้าช้า การไม่ลงทะเบียน
ครุภัณฑ์ ไม่ลงบัญชีรับจ่ายพัสดุ เป็นต้น ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงาน
พัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การจัดหาพัสดุ การแจกจ่าย
พัสดุ การบ ารุงรักษาพัสดุ การจ าหน่ายพัสดุ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานและระดับความรู้เกี่ยวกับพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ชลบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้กับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครอง                    
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งปฏิบัติงานงานด้านพัสดุในต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ พนักงาน
พัสดุ, นักวิชาการพัสดุ , ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ แห่งละ 4 คน 
จ านวน 99 อปท. จ านวน 396 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างในการคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งปฏิบัติงานงานด้านพัสดุในต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ พนักงานพัสดุ, นักวิชาการพัสดุ , ผู้ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ  
 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ด้วยการใช้สูตรของ Taro Yamane โดยก าหนดระดับ
ค่าความเชื่อมั่นที่ 95% โดยน าจ านวนประชากรทั้งหมด แล้วแทนค่าลงตามสูตรจึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 การค านวณกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยใช้สูตร ดังนี้ 
 จากสูตร   n      =         N 

                                     1  +  N(e)2 
 n =     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง     
 N =    ขนาดของประชากร 
 e  = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 
          แทนค่าสูตร n        =              396 

         1 + (396 × 0.0025) 
  n =   396 

    1.99 
                               n =   198.99 

ดังนั้น  ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาท้ังหมด  199 คน 
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึ่งมีลักษณะของแบบสอบเป็น
แบบสอบถามปลายปิด  โดยได้แนวคิดในการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัยของโคเฮนและอัพฮอฟฟ์ (1997) 
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม  เป็นค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นค าถามปลายปิดให้เลือกตอบ
และปลายเปิดให้เติมข้อความ ประกอบด้วย เพศ อายุ ต าแหน่งงาน  
 ส่วนที่ 2 แบบทดสอบวัดระดับความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยก าหนดเป็น 3 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท ( Likert)  ซึ่งก าหนดค่าคะแนนไว้ดังนี 
 ช่วงคะแนน   81-100  มีระดับความรู้พัสดุดีมาก 
 ช่วงคะแนน   61-80  มีระดับความรู้พัสดุปานกลาง 
 ช่วงคะแนน   0-60  มีระดับความรู้พัสดุน้อย 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี ลักษณะของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
ก าหนดเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท ( Likert)   
การแบ่งเกณฑ์คะแนนเพื่อแปลงผลและอธิบายตัวแปร ใช้เกณฑ์ (Best, 1997) 
 คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง  การบริหารงานพัสดุดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  3.50 -  4.49  หมายถึง  การบริหารงานพัสดุดี 
 คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  การบริหารงานพัสดุปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง  การบริหารงานพัสดุน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00– 1.49 หมายถึง  การบริหารงานพัสดุน้อยที่สุด 
         3. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  3.1 ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมบทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ได้แก่สิ่งตีพิมพ์  เอกสารการอบรม  เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ข้อมูลที่เผยแพร่ ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและต าราต่างๆ ที่เผยแพร่ข้อมูลและงานวิจัยต่างๆ แล้วน ามาสร้างแบบสอบถาม 
  3.2 น าแบบสอบถามที่สร้างแล้ว น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความชัดเจน                        
และความเหมาะสมของข้อความ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  3.3 น าแบบสอบถามที่ได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง   
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาด าเนินการโดยประสานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามซึ่ง
พิมพ์รวมอยู่ในเอกสารชุดเดียวกันพร้อมค าอธิบายวิธีตอบ ไปขอเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและรอรับแบบวัดที่
ตอบกลับด้วยตนเอง 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิคทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่านิยม ค่ามัธยฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้  
t-test (Independent) เพ่ือการวิเคราะห์สหสัมพันธ์(Correlation Analysis) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของ 
เพียร์สัน(Pearson Product Moment Correlation(r))  
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ผลการวิจัย  
 การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 199 คน จ าแนกตามเพศ ต าแหน่งงาน โดยใช้
ค่าความถี่และร้อยละ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 78.9 และ
เพศชาย จ านวน 42 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.1 มีต าแหน่งงาน เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.3 รองลงมาคือ ต าแหน่งงาน หัวหน้าส่วนการคลัง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 
 
ตารางท่ี 1 การบริหารงานและระดับความรู้เกี่ยวกับพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี 
    โดยค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

การบริหารงานพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี n=199 ระดับ 
  S.D. 

1.  ด้านการจัดหาพัสดุ 4.10 0.38 ด ี
2.  ด้านการแจกจ่ายพัสดุ 4.44 0.60 ด ี
3.  ด้านการบ ารุงรักษา 3.65 0.44 ด ี
4.  ด้านการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี 4.20 0.57 ด ี

รวม 4.10 0.37 ด ี
  

 จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารงานพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี อยู่ใน
ระดับดี ( =4.10, S.D.=0.37)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการแจกจ่ายพัสดุ 
( =4.44, S.D.=0.60)  รองลงมาคือ ด้านการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี ( = 4.20, S.D.=0.57) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบ ารุงรักษา ( =3.65, S.D.=0.44) 
 
ตารางท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้กับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ระดับการบริหารงานพัสดุ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r ) P - value 
1. ด้านการจัดหาพัสดุ .282** .000 
2. ด้านการแจกจ่ายพัสดุ .155* .029 
3. ด้านการบ ารุงรักษา .174* .014 
4. ด้านการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี .212** .003 
รวมการบริหารงานพัสดุ .268* .000 

   
  จากตารางที่ 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้กับการบริหารงานพัสดุ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี ในการบริหารงานพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการแจกจ่ายพัสดุ ด้านการ
บ ารุงรักษา ด้านการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี ในภาพรวมมีความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการแจกจ่ายพัสดุ ด้านการบ ารุงรักษา ด้านการ
จ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีมีความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี สามารถสรุป
ประเด็นมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการแจกจ่ายพัสดุ 
รองลงมาคือ ด้านการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการบ ารุงรักษาซึ่ง
สอดคล้องวิจัยของ อนันต์ ทองไถ้ผา (2547) จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ซึ่งปฏิบัติและผู้บริหารมีปัญหาการ
บริหารงานพัสดุ ด้านการจ าหน่ายพัสดุน้อยและปัญหาการบริหารงานพัสดุด้านการจ าหน่ายอยู่ในระดับน้อย 
และปัญหาการบริหารงานพัสดุด้านการควบคุมด้านการจ าหน่ายพัสดุ เมตตา  โสตะ ( 2548) ทั้งเป็นเพราะว่า
เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานพัสดุมีความรู้ระเบียบต่าง ๆ ในงานส่วนที่เกี่ยวข้อง และกล้าตัดสินใจ 
ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบต่าง ๆ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างกว้าง รวดเร็ว ท าให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับข่าวสารการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างรวดเร็ว และมีบุคลากรที่สามารถให้
ค าปรึกษาได้อย่างถูกต้องแม่นย า เกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่าง ๆ เหล่านั้น ให้เป็นไปแนวทางปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน สรุปว่า เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานทางด้านพัสดุจะมีความช านาญในทางด้านการบริหารงานพัสดุ 
เพราะได้ศึกษาระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างแม่นย า ท าให้การบริหารงานพัสดุได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่ 9 พ.ศ. 2553 ท าให้ปัญหาทางด้านการบริหารพัสดุอยู่ในระดับดีทุกด้าน 
  1.1 พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับดี ข้อที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุดคือ 
หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ด้านการแจกจ่ายพัสดุ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ หน่วยงานมีการจัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุทุกครั้ง ด้านการบ ารุงรักษา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
หน่วยงานมีการซ่อมบ ารุงพัสดุ ครุภัณฑ์เบื้องต้น ด้านการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
เมื่อครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหน่วยงานของท่านมีการแจ้งจ าหน่ายพัสดุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฯ วิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดของ เพ็ญศรี  แสงวารินทร์ (2551) กล่าวว่า การบริหารพัสดุ หมายถึง การน าเอาวิทยาการหรือศิลปะ
ในการบริหารมาใช้ในการจัดหาพัสดุ เพ่ือสนับสนุนและสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของหน่ วยงาน 
หรือโครงการ ให้ด าเนินไปได้ตามเป้าหมายกิจกรรมดังกล่าว มีหลายระดับชั้น นับตั้งแต่การวางแผนการ
ก าหนดความต้องการ การจัดหา การควบคุม การเก็บรักษา การขนส่งการบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ
ออกจากบัญชีซึ่งเราอาจเรียกล าดับของการด าเนินงานเหล่านี้ว่า “วงจรการบริหารพัสดุ” 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้กับการบริหารงานพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการแจกจ่าย
พัสดุ ด้านการบ ารุงรักษา ด้านการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี ในภาพรวมมีความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการแจกจ่ายพัสดุ ด้านการบ ารุงรักษา 
และด้านการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี มีความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 วิจัยครั้งนี้สอดคล้อง
กับธัญพร วันหลัง (2550) ศึกษาสภาพการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขต
อีสานใต้ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตอีสานใต้มี
ความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามกระบวนการบริหารคุณภาพ 4 ขั้นตอน คือ                   
การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ เมตตา   โสตะ (2548) เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานพัสดุมีความรู้ระเบียบต่าง ๆ ใน
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งานส่วนที่เกี่ยวข้อง และกล้าตัดสินใจ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบต่าง ๆ และสามารถสืบค้น
ข้อมูลได้อย่างกว้าง รวดเร็ว ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับข่าวสารการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างรวดเร็ว 
และมีบุคลากรที่สามารถให้ค าปรึกษาได้อย่างถูกต้องแม่นย า เกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่าง ๆ เหล่านั้ น ให้เป็นไป
แนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

ควรจัดท าแผนจัดหาพัสดุให้ตรงกับระยะเวลาตามก าหนดไว้ เพ่ือที่ได้วางแผนการจัดหาให้เหมาะสม เพราะถ้า
ไม่ท าการวางแผนจัดหา จะท าให้ประสบปัญหาการจัดหาไม่ทัน หรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
      1. ควรมีการศึกษาระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพัสดุเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยการบริหารงานพัสดุทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหาร               
ส่วนต าบลทั้งหมดในทั่วจังหวัด และทั่วประเทศ เพ่ือศึกษาถึงลักษณะการบริหารงาน ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการแก้ไขการบริหารงานพัสดุ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนา 
อาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน
การท าแผนพัฒนาอาชีพ ของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพส่วนตัวและรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรผู้ขึ้นทะเบียนท าสวนยางพารา และ
ท าสวนปาล์มน้ ามัน ในเขตอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่  จ านวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 60 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.94 วิเคราะห์โดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้สถิติ 
Independent Sample t-test และสถิติ F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance)  
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมมากที่สุดของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกร
อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ คือการพัฒนารายได้ รองลงมาคือการพัฒนาบุคคล และการพัฒนาอาชีพ 
ตามล าดับ 
 2.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนา
อาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ จ าแนกตามตัวแปรอิสระคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพส่วนตัวและรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพส่วนตัวและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกร
อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 

 
ABSTRACT 

The objectives of this study were to study and compare about the Factors Affecting 
to Farmer Participation in Community’s Envisaging Agriculture Development Plan: A Case 
Study of Tombol Lumtup Krabi Province in regard to gender, age, education, status, work 
and monthly income. The sample was used of 150 Farmers in Community Data was 
completed by the questionnaire method. The analysis of the data was performed by 
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frequencies, percentages, mean, standard deviation, Independent Sample t-test and One-Way 
Analysis of Variance. 
 The research findings were as follows : 

1. The factors affecting Farmer’s Participation in Community’s Envisaging Agriculture 
Development Plan,Tombol Lumtup Krabi Province were development of Occupation.  

2. The Comparison of different gender, age, education, status, work and monthly income, was of 
found to be participation.  

 
ค าส าคัญ 
           การมีส่วนร่วม เกษรตกร การท าแผนพัฒนาอาชีพ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาเป็นเวลาช้านานแล้ว จนท าให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าว
อู่น้ า เป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยสร้างชื่อเสียงไป
ทั่วโลก ผลผลิตด้านการเกษตรของไทยมีการส่งออกไปขายติดอันดับหนึ่งของโลกมาเป็นระยะเวลาหลายปี    
 หลังจากสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลง  เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย การท างานทุกอย่างล้วนต้อง
พ่ึงพาเทคโนโลยีทั้งสิ้น เกษตรกรที่เคยท าเกษตรแบบโบราณเช่น การไถนาด้วยควายก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องจักร
แทน การบ ารุงดิน พืช ผัก ต่างๆ  จากเดิมท่ีใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เปลี่ยนมาใช้สารเคมี ซึ่งในเวลาต่อมากลายเป็น
ปัญหาให้เกษตรกรต้องแก้ไขทั้งสิ้น ไม่ว่าเรื่องดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิต ผลผลิต
ได้ลดลงกว่าที่ควรจะเป็นอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งราคาสินค้าไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย จนบางปีเกษตรกร
ขาดทุน ต้องกู้หนี้ยืมสิน วนเวียนเป็นวัฐจักร (เดช กาญจนางกูร, 2547) 
 ต่อมาได้มีการน าแนวทางการเกษตรอินทรีย์  เข้ามาแนะน าให้ความรู้กับเกษตรกร โดยการส่งเสริม
ของหน่วยงานจากภาครัฐ ซึ่งพยายามลดการใช้สารเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ให้สามารถส่งออกไป
ทั่วโลกโดยไม่มีสารเคมีตกค้าง ปีพ.ศ. 2550 มีการผลักดันกฎหมาย สภาเกษตรกรแห่งชาติ  โดยทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นขั้นตอน จากการเรียกร้องของเกษตรกรไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 
30 ปี ก็มาเกิดผลส าเร็จในปี พ.ศ.2553 กฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการทางรัฐสภา ประกาศให้เป็น
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553  ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาเพ่ือรองรับและให้ผลประโยชน์
โดยตรงต่อเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง ภายในค าจ ากัดความของค าว่า “เกษตรกร” คือผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและเกษตรกรรมหมายรวมถึง การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมงและกิจการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีได้มปีระกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษา โดยการเสนอแนะของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดตั้งสภา
เกษตรกรแห่งชาติ โดยเริ่มต้นจากให้มีการเลือกผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านขึ้นมาก่อน แล้วคัดเลือกผู้แทน
ระดับต าบลและผู้แทนจังหวัดตามล าดับ จากนั้นสภาเกษตรกรจังหวัดก็เลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่ง
เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยต าแหน่ง ทั้งนี้ได้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีก าหนดการที่
ชัดเจน ภายใต้พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ทุกประการ 
 ความพยายามในการผลักดันให้เกิดสภาเกษตรกรด าเนินมาตลอดแต่ก็ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม 
จนกระทั่งมีการผลักดันให้เรื่องนี้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ความหวัง
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ของเกษตรกรจึงถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้ง จึงได้มีการด าเนินการตามขั้นตอนของการได้มาซึ่ง พระราชบัญญัติ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ 
 สภาเกษตรกรแห่งชาติสภาใหม่นี้  เริ่มต้นมีการเลือกตั้งระดับหมู่บ้าน ซึ่งเรียกว่า ผู้แทนเกษตรกร
ระดับหมู่บ้าน  จากระดับหมู่บ้านก็เลือกเป็นผู้แทนระดับต าบล จากระดับต าบลก็เลือกเป็นระดับอ าเภอ ผู้แทน
เกษตรกรระดับอ าเภอทั้งจังหวัดมี 16 คน (ตามข้อความที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
พ.ศ.  2553)  ขณะนี้แต่ละจังหวัดได้ท าการเลือกตั้ งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นที่ เรียบร้อย
แล้ว ประธานสภาเกษตรกรแต่ละจังหวัดก็เป็น สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยต าแหน่งแล้วและก าลัง
ด าเนินการต่อไปเพ่ือรอเวลาเลือกตั้งประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้ได้มาซึ่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ  โดย
สมบูรณ์ ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณต้น พ.ศ. 2555 ทั้งนี้เมื่อมีสภาเกษตรกรแห่งชาติ เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็จะได้รับผลประโยชน์โดยตรง และเป็นผลให้ประเทศชาติมี
ฐานข้อมูลด้านเกษตรกรรมที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  สามารถน าไปใช้ เพ่ือการศึกษาและพัฒนาความพร้อมในการ
แข่งขันกับตลาดการค้าเสรีในโลกปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมในการรวมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวใน        
พ.ศ. 2558 ที่จะมาถึงนี้ 
 ในเมื่อพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในทุก
ระดับพ้ืนที่ ผู้ศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ ได้ให้ความส าคัญกับสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ เพ่ือการบริหารจัดการ
ระดับล่างให้ได้ผลจริงๆ กับเกษตรกรโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาถึงเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรในสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ว่าเป็นอย่างไร มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้
เป็นสมาชิกหรือไม่อย่างไร จะได้น าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ และปรับปรุงเพ่ือความเหมาะสมกับอ าเภออ่ืนๆ 
ต่อไป 
 
โจทย์การวิจัย/ปัญหาการวิจัย 

เกษตรกรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพส่วนตัว และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน               
มีส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่แตกต่างกันหรือไม ่

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกร
อ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ 

2 เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภา
เกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
      ประชากรได้แก่ เกษตรผู้ขึ้นทะเบียนท าสวนยางพารา และท าสวนปาล์มน้ ามัน ในเขตอ าเภอ
ล าทับ จังหวัดกระบี่ ซึ่งมี 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลล าทับ ต าบลดินแดง ต าบลทุ่งไทรทอง และต าบลดินอุดม 
จ านวนประชากรทั้งหมด 1,485 คน 
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                  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนท าสวนยางพารา และท าสวน
ปาล์มน้ ามัน ในเขตอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ จ านวน 150 คน โดยการใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
ตาราง Taro Yamane (อ้างถึงในบ าเหน็จ จีนขาว, 2545) ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) 
         2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จั งหวัดกระบี่  ในการสร้าง
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
  ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่ ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท า
แผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
Rating Scale โดยก าหนดระดับของความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อย
ที่สุด  
  เกณฑ์การให้คะแนน 

5 หมายถึง มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีส่วนร่วมมาก 
3 หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง 
2 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อย 
1 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีการดังต่อไปนี้ 

  3.1 ขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจ้งความจ านงขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลในการท าวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปยังสภาเกษตรกรอ าเภอ
ล าทับ จงัหวัดกระบี่ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความร่วมมือในการวิจัย 
  3.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปยังสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ จ านวน 150 ชุด
และรับคืนด้วยตนเอง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  หลังจากตรวจสอบคัดเลือกความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
  4.1 น าแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์ มาให้คะแนนตามระดับค าตอบโดยแยกคะแนนออกตาม
กลุ่มตัวแปรที่ศึกษา เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
              
  4.2 น าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติร้อยละ และแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่ โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย                     
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ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อรายด้านและภาพรวม น าผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลดังนี้                     
(บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง    มีส่วนร่วมมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง    มีส่วนร่วมมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง    มีส่วนร่วมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง    มีส่วนร่วมน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง    มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 150 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจ านวน 109 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.67 มีอายุ 40 ปีขึ้นไปมีจ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 91.33 ระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้นมีจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 โดยส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส มีจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อย
ละ 83.33 มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป มีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 และประกอบอาชีพ
ส่วนตัวท าสวนยางพารามากท่ีสุดมีจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00  
 

ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท า 
              แผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ในภาพรวม 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
ในการท าแผนพัฒนาอาชีพ 

  S.D. ระดับการมี
ส่วนร่วม 

1. ด้านการพัฒนาบุคคล 4.10 0.51 มาก 
2. ด้านการพัฒนาอาชีพ 3.76 0.17 มาก 
3. ด้านการพัฒนารายได้ 4.20 0.29 มาก 

รวม 4.25 0.25 มาก 
  
 จากตารางที ่1 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภา
เกษตรกรอ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ ด้านการพัฒนารายได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมาด้านการ
พัฒนาบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และด้านการพัฒนาอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพของ 
    สภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ในการท าแผนพัฒนาอาชีพ 

เพศ   S.D. t 
Sig.  

(2-tailed) 
1. ด้านการพัฒนาบุคคล ชาย 4.11 0.50 0.465 0.643 

หญิง 4.06 0.54   
2. ด้านการพัฒนาอาชีพ ชาย 3.75 0.16 0.808 0.420 

หญิง 3.77 0.17   
3. ด้านการพัฒนารายได้ ชาย 4.19 0.29 0.577 0.565 

หญิง 4.22 0.28   

รวม 
ชาย 4.28 0.24 0.243 0.808 
หญิง 4.26 0.26   

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท า

แผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ จ าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ไม่แตกต่างกัน ทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน 

 
ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพของ 
              สภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ จ าแนกตามอายุ 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

เกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพ 
อายุ   S.D.   t 

Sig.  
(2-tailed) 

1. ด้านการพัฒนาบุคคล ต่ ากว่า 40 ปี 3.98 0.57 0.851 0.396 
40 ปีขึ้นไป 4.11 0.41   

2. ด้านการพัฒนาอาชีพ ต่ ากว่า 40 ปี 3.75 0.29 0.77 0.938 
40 ปีขึ้นไป 3.75 0.15   

3. ด้านการพัฒนารายได้ ต่ ากว่า 40 ปี 4.21 0.29 0.112 0.911 
40 ปีขึ้นไป 4.20 0.29   

รวม 
ต่ ากว่า 40 ปี 4.20 0.38 0.703 0.483 
40 ปีขึ้นไป 4.25 0.23   

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท า

แผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ไม่แตกต่างกัน ทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน 
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ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพของ 
              สภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ในการท าแผนพัฒนาอาชีพ 

ระดับ
การศึกษา   S.D. t 

Sig.  
(2-tailed) 

1. ด้านการพัฒนาบุคคล ต่ ากว่า ม.ต้น 4.09 0.52 0.107 0.915 
ม.ต้น ขึ้นไป 4.10 0.47   

2. ด้านการพัฒนาอาชีพ ต่ ากว่า ม.ต้น 3.75 0.16 0.592 0.555 
ม.ต้น ขึ้นไป 3.77 0.18   

3. ด้านการพัฒนารายได้ ต่ ากว่า ม.ต้น 4.19 0.28 0.827 0.409 
ม.ต้น ขึ้นไป 4.23 0.30   

รวม 
ต่ ากว่า ม.ต้น 4.24 0.22 0.876 0.383 
ม.ต้น ขึ้นไป 4.28 0.30   

 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท า

แผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ 
จงัหวัดกระบี่ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
 
ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพของ
  สภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ จ าแนกตามสถานภาพ 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรในการท า

แผนพัฒนาอาชีพ 
สถานภาพ df SS MS F 

Sig. 
(2 tailed) 

1. ด้านการพัฒนาบุคคล 
 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.057 0.019 
0.272 0.975 ภายในกลุ่ม 146 38.883 0.266 

รวม 149 38.940  
2. ด้านการพัฒนาอาชีพ 
 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.129 0.018 
0.628 0.598 ภายในกลุ่ม 146 4.158 0.029 

รวม 149 4.287  
3. ด้านการพัฒนารายได้ ระหว่างกลุ่ม 3 0.429 0.143 

0.684 0.373 ภายในกลุ่ม 146 12.404 0.085 
รวม 149 12.833  

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 3 0.109 0.036   
ภายในกลุ่ม 146 9.286 0.064 0.570 0.636 
รวม 149 9.279    
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จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท า
แผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
สถานภาพต่างกัน มีส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่ไม่
แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
 
ตารางท่ี 6  แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพของ 
     สภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ จ าแนกตามอาชีพส่วนตัว 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรในการท า

แผนพัฒนาอาชีพ 
อาชีพส่วนตัว Df SS MS F 

Sig. 
(2 tailed) 

1. ด้านการพัฒนาบุคคล 
 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.126 0.063 
0.238 0.789 ภายในกลุ่ม 147 38.814 0.264 

รวม 149 38.940  
2. ด้านการพัฒนาอาชีพ 
 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.129 0.065 
0.287 0.105 ภายในกลุ่ม 147 4.158 0.028 

รวม 149 4.287  
3. ด้านการพัฒนารายได้ ระหว่างกลุ่ม 2 0.174 0.87 

0.309 0.367  ภายในกลุ่ม 147 12.660 0.86 
 รวม 149 12.833  

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 2 0.207 0.103   
ภายในกลุ่ม 147 9.187 0.062 0.656 0.194 
รวม 149 9.394    

 
จากตาราง 6  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท า

แผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ จ าแนกตามอาชีพส่วนตัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีอาชีพส่วนตัวต่างกัน มีส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ไม่
แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
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ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพของ 
     สภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ จ าแนกรายได้ต่อเดือน 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพ 

รายได้ 
ต่อเดือน   S.D. t 

Sig.  
(2-tailed) 

1. ด้านการพัฒนาบุคคล 
 

ต่ ากว่า 30,000 4.14 0.53 
0.761 0.448 

30,000 ขึ้นไป 4.04 0.49 
2. ด้านการพัฒนาอาชีพ 
 

ต่ ากว่า 30,000 3.77 0.17 
0.946 0.346 

30,000 ขึ้นไป 3.74 0.16 
3. ด้านการพัฒนารายได้ ต่ ากว่า 30,000 4.20 0.30 

0.211 0.833 
30,000 ขึ้นไป 4.21 0.29 

รวม 
ต่ ากว่า 30,000 4.26 0.25 

0.408 0.684 
30,000 ขึ้นไป 4,24 0.27 

 
 จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท า
แผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนาอาชีพของ สภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ไม่
แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภา
เกษตรกรอ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ พบประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน ามาอภิปราย ดังต่อไปนี้ 
 1. จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพ
ของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ ด้านการพัฒนารายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ด้านการ
พัฒนาบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และด้านการพัฒนาอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ตามล าดับ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเกษตรกรเข้าใจถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกร
อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ อันจะน าไปสู่การน าเสนอปัญหา ความต้องการของเกษตรกร รวมถึงโครงการ
พัฒนาอาชีพของตนเอง และส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่นั้น เป็น
หน่วยงานมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรเป็นอย่างมาก จึงอาจส่งผลให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของสภาเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนิรันดร์ ไชยทอง (2551) ที่ได้ท าการศึกษา
บทบาทของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดล าพูน                   
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลในระดับมากทุก
ขั้นตอน นับตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกแนวทางการพัฒนา ขั้นตอน
ที ่3 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 การติดตามประเมินผล และขั้นตอนที่ 5 การให้ความส าคัญ
ต่อแผนงาน สอดคล้องกับการศึกษาของมยุรี สุวรรณโคตร (2551) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาสุขภาพในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมี
ส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาสุขภาพในจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในระดับสูงทุกด้าน ปัจจัย
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ที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาสุขภาพในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม ประสบการณ์ในการด าเนินงานกองทุนเกี่ยวกับสุขภาพ ทัศนคติ
ต่อกองทุนพัฒนาสุขภาพ แรงกดดันทางสังคม การคาดหวังในผลประโยชน์ การมีโอกาสในการเข้าร่วม การมี
ความสามารถในการเข้าร่วม และการมีอิสระในกาเข้าร่วมตามล าดับ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรุณ 
หนูผุด (2549) ที่ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผลการศึ กษาพบว่า 
ระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล กรณีศึกษากรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีส่วนร่วมโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับสูง  
 2. จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพส่วนตัวและ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ 
จงัหวัดกระบี่ ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการการท าแผนพัฒนาอาชีพของ
สภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่นั้น ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพส่วนตัวและรายได้ต่อเดือนเท่าใด ก็สามารถมีส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนาอาชีพได้เช่นกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของชัยยศ ทะไกรราช (2547) ที่ได้ท าการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาคมหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับการศึกษาของดวงภรณ์ โตอนันต์ (2549) ที่ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน
การจัดท าแผนพัฒนาโครงการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ การเป็นสมาชิกกลุ่ม รายได้และระดับ
การศึกษาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาโครงการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 
กรณีศึกษาต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุริยา ยีขุน 
(2534) ที่ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลศรี
ละกอ อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า เพศชายและเพศหญิง มีความแตกต่างกันโดย
ธรรมชาติและการอบรมเลี้ยงดูทางวัฒนธรรมและบทบาทในสังคมเพราะฉะนั้นในกลุ่มประชากรที่มีเพศ
แตกต่างกัน ก็จะมีความสัมพันธ์กับการมี ส่วนร่วมของประชาชนที่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะและผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภา
เกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ พบว่า ทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แสดงว่าเกษตรกร
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภาเกษตร ดังนั้น สภา
เกษตรกรควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีบทบาทในการจัดท าแผนพัฒนาอาชีพเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งควร
มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดท าแผน
และการด าเนินงานของสภาเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
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         ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
         ควรมีการศึกษาความต้องการหรือความคาดหวังของของเกษตรกรในการท าแผนพัฒนาอาชีพของสภา
เกษตรกรอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เกิดข้อสารสนเทศในการท าแผนพัฒนาอาชีพ
ของสภาเกษตรกรอ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนต่อไป 
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ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมความเป็นผู้น าในงานวิชาการ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมความเป็นผู้น าในงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และเพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมความเป็นผู้น าในงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ครู จ านวน 
226 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ-ที  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมความเป็นผู้น าในงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร ด้านการประเมินนักเรียน ด้านการ
จัดโครงการส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ด้านการประเมินผลการสอนของครู และ ด้านการวางแผน                
เพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ                  
ด้านการประเมินนักเรียน รองลงมา คือ ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร    
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมความเป็นผู้น าในงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการประเมินผลการสอนของครู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ABSTRACT 

           The purposes of this research were to study and compare the teachers’ opinions 
toward academic leadership behaviors of the school administrators under Secondary 
Educational Service Area Office 32, Classified by work experience. The sample consisted of 
226 teachers, selected by stratified random sampling. The instrument was a questionnaire 
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with a reliability of 0.83. The statistics used for analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation and t-test (independent).  
 The results indicated that: 
 1. In overall and each aspects, the teachers’ opinions toward academic leadership 
behaviors of the school administrators were at a high level in all five aspects,                              
i.e. perspectives and trends in curriculum development, student evaluation, program 
management for special children, teaching evaluation, and planning for the development of 
professional teachers. The results, from the highest level, were as follows: student 
evaluation, planning for the development of professional teachers and perspectives and 
trends in curriculum development.  
 2. The comparison of the teachers’ opinions toward academic leadership behaviors 
of the school administrators in overall aspects showed no significant difference. However, 
when considering each aspect, it was found that there was significant difference at the level 
.05 in the aspect of teaching evaluation. 
 
ค าส าคัญ    
    พฤติกรรมความเป็นผู้น าในงานวิชาการ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการพัฒนาประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม ต้องอาศัยก าลังคนเป็นปัจจัยส าคัญ และคนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพใน
การศึกษา (สิปปนนท์ เกตุทัต อ้างถึงในศันสนีย์  สานุ่ม, 2548) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 มาตรา 6 กล่าวถึง การศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา 7 ได้ระบุไว้ว่า ในกระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริม
สิทธิหน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้ อันเป็นสากล ตลอดจนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมาตรา 22 ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (1) เป็น
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (3) การพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้
ยึดหลักดังนี้ (1) มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา (4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู 
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คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา  (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน และในมาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ และส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  
 โรงเรียนเป็นองค์การหนึ่ง ที่ให้บริการที่ผูกพันกับเรื่องของการเรียนการสอน และการเรียนรู้  
เป้าหมายสุดท้ายของโรงเรียนก็คือ การเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนจึงเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่า
องค์การประเภทใดๆ (Hoy & Miskel, 1991) นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อ ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารที่จะเสริมสร้าง และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขึ้นมา ในบางส่วนเป็นสิ่งที่ท้าทายก็
คือ การพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและในระดับองค์กร ซึ่งจะไม่แยกออกจากกัน เพราะทั้งสองส่วนจะช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สรรค์สร้าง สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนา ซึ่งกันและกัน (นาครินท์  ค ารัศมี, 2550)  
 งานวิชาการเป็นงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ถือเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของการจัด
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เพราะเป็นงานที่ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ที่ได้รับการศึกษาเป็นอย่างมาก ช่วยให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
ให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวัย มีความรู้คู่คุณธรรมที่จะด ารงชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข บน
พ้ืนฐานความเป็นไทยอย่างมีศักดิ์ศรี และภาคภูมิใจ สามารถพ่ึงตนเองได้ มีทักษะที่จะแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะเบื้องต้นในการประกอบอาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้ างไกลพอที่จะรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก มีจิตส านึกที่ถูกต้องทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
(ศันสนีย์  สานุ่ม, 2548)   
 ผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความส าคัญยิ่งในการเป็นผู้น าทางด้านงานวิชาการ เพราะเป็นผู้ผลักดัน หรือ
เป็นผู้น านโยบายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามาสู่การปฏิบัติและเป็นผู้น า หรือมีบทบาท หรือมีอิทธิพลใน
การน าการเปลี่ยนแปลงทางด้านงานวิชาการของสถานศึกษา จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษา ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมความเป็นผู้น าในงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพ่ือจะได้ทราบความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมความเป็น
ผู้น าในงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา แล้วน าผลการวิจัยในครั้ งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทาง
การศึกษาอย่างสูงสุด พร้อมเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ และน าเสนอหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ หรือเป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง ในการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมความเป็นผู้น าในงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน หรือไม่ อย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
         1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมความเป็นผู้น าในงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
         2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมความเป็นผู้น าในงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูกลุ่มสหวิทยาเขตเมือง-บ้านด่าน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 550 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง             
จ านวน 226 คน วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)                                     
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Closed form) ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Numerial Rating Scale) มี 5 ระดับ โดย 
สอบถาม ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมความเป็นผู้น าในงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามกรอบแนวคิดของเซย์ฟาร์ท (Sayfarth อ้างถึงใน                 
จักรกฤษ  วงษ์ชาลี, 2551) 5 ด้าน คือ ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร ด้านการ
ประเมินนักเรียน ด้านการจัดโครงการส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ด้านการประเมินผลการสอนของครู 
และ ด้านการวางแผนเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎี                
ต าราเรียน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา น ามาบูรณาการ เพ่ือให้ครอบคลุม
เนื้อหา และตรงกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ แล้วน าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง                 
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อหา และความถูกต้องของภาษา
ที่ใช้ เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ น าแบบสอบถามปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะ 
         3. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้ว น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  3 ท่าน เพ่ือ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) และความสมบูรณ์ของค าถาม ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.90 แล้ว             
น าผลการพิจารณาไปท าการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อรายการ
กับประเด็นหลักของพฤติกรรมความเป็นผู้น าในงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในแต่ละด้านที่ศึกษาวิจัย 
โดยให้คะแนนดังนี้ ถ้าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นหลักให้คะแนน +1 ถ้าไม่แน่ใจให้คะแนน 0 และถ้าไม่
สอดคล้องให้คะแนน –1 จากนั้น คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ถ้าค่าดัชนีความ
สอดคล้องต่ ากว่า .50 ข้อค าถามนั้นต้องน ามาปรับปรุง หรือคัดออกไป ตามความเหมาะสม พบว่าค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.6 - 1.0 และน าแบบสอบถาม ที่ผ่านการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ครู จ านวน 30 คน ซึ่งไม่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แล้วน าผลการทดลองมาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ด้วย วิธีการหา ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 
1971) โดยได้ค่าความเชื่อมั่น 0.83 และน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการวิจัย 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าร้อยละ ข้อมูล
พฤติกรรมความเป็นผู้น าในงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบพฤติกรรมความเป็น
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ผู้น าในงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน ใช้ค่าที (t-test) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษา ความคิดเห็นของครู ต่อพฤติกรรมความเป็นผู้น าในงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ทั้ง 5 ด้าน พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (  = 3.75, S.D.=0.35) โดยที่ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ตามล าดับ ได้แก่ ด้านการประเมินนักเรียน ( =3.87, S.D.=0.37) ด้านการวางแผนเพ่ือพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ (  =3.80, S.D.=0.48) ด้านการจัดโครงการส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ                   
( =3.80, S.D.=0.50) ด้านการประเมินผลการสอนของครู ( = 3.75, S.D.=0.56) และด้านมุมมองและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร ( =3.54, S.D.=0.37) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านเป็นรายข้อ ได้แก่ ด้าน
มุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยรายข้อสูงสุด ตามล าดับ ดังนี้ ได้ประชุม ชี้แจง ให้
ความรู้การพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในสถานศึกษากับคณะครู (  = 4.26, S.D.=0.83) สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร (  = 3.92, S.D.=0.98) ได้ก าหนดหลักสูตรภายใต้กรอบแนวคิด
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( = 3.75, S.D.=1.34) ยึดนโยบายของรัฐในการพัฒนา
หลักสูตร ( =3.69, S.D.=1.11) สนับสนุนให้มีการน าสื่อเทคโนโลยีและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน
มาใช้ในการศึกษา ( =3.67, S.D.=0.89) ได้นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การใช้หลักสูตร (  =3.65, S.D.= 
0.90) สนใจศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร (  =3.54, S.D.=1.00) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
เป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างหลักสูตร (  = 3.25, S.D.=1.27) แสดงให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ ในการเป็น
ผู้น าเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างหลักสูตรใหม่ๆ ( =3.03, S.D.=1.32) และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นตามข้อมูลสภาพจริงและความต้องการของชุมชน (  =2.61, S.D.=1.28) ด้านการ
ประเมินนักเรียน มีค่าเฉลี่ยรายข้อสูงสุด ตามล าดับ ดังนี้ ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการประเมินผลนักเรียน (  = 4.26, S.D.=0.83) ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนร่วมมือกันประเมินผล               
( =4.11, S.D.=0.91) ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน (  =3.99, S.D.=  
=0.93) ได้ดูแล ก ากับ ควบคุม นิ เทศ ให้ครูปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผล (  =3.90,                      
S.D.=1.20) ก าหนดนโยบาย วางแผน ก าหนดเวลา การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน  (  =3.89, 
S.D.=1.01)  ส่ ง เสริม ให้ครู มี ก ารวั ดผลตามหลัก เกณฑ์  และระ เบียบการวัดผลประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ ( =3.81, S.D.=1.27) สนับสนุนให้ครูวัดและประเมินผลจากสภาพจริงและใช้วิธีการ
ประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การใช้แฟ้มสะสมงาน (  =3.72, S.D.=0.91) สนับสนุนให้จัดเอกสาร 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลอย่างเพียงพอ เพ่ือรายงานผลการประเมินนักเรียนแก่  ผู้ปกครอง ( =3.67, 
S.D.=0.93) ส่งเสริมให้มีการประเมินผลนักเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และข้อก าหนดในหลักสูตร                
( =3.65, S.D.=0.90) และส่งเสริมให้สร้างเครื่องมือในการวัดที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง ( =3.65, S.D.=0.91) ด้านการจัดโครงการส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีค่าเฉลี่ยรายข้อ
สูงสุด ตามล าดับ ดังนี้ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ทั้งในและนอก 
หน่วยงาน ( = 4.10, S.D.=0.88) ก าหนดขั้นตอนในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ชัดเจน เหมาะสม ( =4.03, S.D.=1.03) สนับสนุน ให้มี การใช้ งบประมาณ สิ่งที่อ านวยความสะดวก                  
สื่อบริการ และ ความช่วยเหลือกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ( =3.93, S.D.=0.91) สนับสนุนให้โรงเรียนรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนทุกคน ( =3.87, S.D.=1.18) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ทีมงาน เพ่ือการ
จัดการศึกษา ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียน (  =3.83, S.D.=0.93) ส่งเสริมให้มีการ
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สอนซ่อมเสริม ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (  =3.69, S.D.=0.91) ได้ส่งครูเข้าอบรมให้มีความรู้ด้าน
การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ( =3.68, S.D.=1.00) ส่งเสริมให้มี การนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ให้ครู มีความรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ ( = 3.68, S.D.=1.11) สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
โรงเรียน ( = 3.58, S.D.=0.94) และก าหนดการวางแผนการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ให้สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการ (  = 3.56, S.D.=1.00) ด้านการประเมินผลการ
สอนของครู มีค่าเฉลี่ยรายข้อสูงสุด ตามล าดับ ดังนี้ ก าหนดจุดมุ่งหมายการประเมินผลการสอนของครูที่
ชัดเจน เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของครู (  = 4.03, S.D.=1.03) ก าหนดเวลาในการประเมินอย่างเหมาะสม 
แน่นอน สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง (  = 3.93, S.D.=0.91) เปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินซักถามข้อสงสัย                      
( = 3.84, S.D.=0.91) ได้ก าหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในการประเมิน(  = 3.83, S.D.=0.93) เสนอแนะให้มี
การจัดท าข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอย่างเป็นระบบ (  = 3.72, S.D.=0.96) ก าหนด
รูปแบบและมิติของงานที่ประเมิน ( = 3.69, S.D.=0.91) วางแผนการประเมินผลการสอนของครูอย่าง
เหมาะสม ( = 3.68, S.D.=1.00) ด าเนินการประเมินผลการสอนของครู ตามแผน และโครงการที่ก าหนด              
( =3.68, S.D.=1.11) ด าเนินการให้ครูน าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน (  =3.57, 
S.D.=0.99) และสร้างความเข้าใจร่วมกันกับครูถึงจุดหมายในการประเมิน (  =3.56, S.D.=1.00) และด้าน
การวางแผนเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ มีค่าเฉลี่ยรายข้อสูงสุด ตามล าดับ ดังนี้ ศึกษาสภาพปัญหา ความ
ต้องการ และความจ าเป็นในการพัฒนาครู ( = 4.05, S.D.=1.01) สนับสนุนให้ครู ได้พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( = 3.94, S.D.=0.98) ได้พัฒนาครูให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลง
ของโรงเรียน ( = 3.92, S.D.=0.90) ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของครู หลังการเข้าประชุม หรือสัมมนา               
( =3.89, S.D.=1.10) กระตุ้นให้น าผลการประชุม หรือสัมมนา มาปรับปรุงการเรียนการสอน (  =3.81, 
S.D.=0.95) ให้โอกาสครูได้ฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ (  = 3.74, S.D.=0.91) 
ด าเนินการและสนับสนุนให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน (  =3.72, S.D.=0.94) ส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (  =3.70, S.D.=0.89) 
สนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (  =3.69, S.D.=1.10) และส่งเสริมให้ครูท าผลงาน เพ่ือพัฒนางาน 
หรือขอเลื่อนต าแหน่ง ( =3.55, S.D.=1.01) 
 2. ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของครู ต่อพฤติกรรมความเป็นผู้น า ในงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการประเมินผลการสอนของครู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษา ความคิดเห็นของครู ต่อพฤติกรรมความเป็นผู้น าในงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ( =3.75, S.D.=0.35) ทั้งนี้ เพราะว่า การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
ระบบการบริหารบุคลากรและหลักสูตร รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดคุณธรรมน าความรู้บนพ้ืนฐานวิถี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เร่งรัดการกระจายอ านาจทั้ง 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ 
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีศักยภาพเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และปัจจุบันให้สถานศึกษามี
ฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือผลักดัน หรือเป็นการน าเข้าสู่การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based 
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Management) ผู้บริหารสถานศึกษา ได้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และกลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวไปสู่ความส าเร็จได้นั้น (ประสาน  ปิ่นกุมภีร์ อ้างถึงใน จักรกฤษ  วงษ์ชาลี, 2551) 
ให้ความเห็นว่า เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มององค์รวมของการบริหารสถานศึกษาทั้งระบบ (Whole School 
Approach) รอบรู้ศาสตร์การบริหารเชิงบูรณาการ ทั้งการใช้อ านาจตามระเบียบกฎหมาย (Position Power) 
และการใช้ความเชี่ยวชาญแห่งตน (Personal Power) แปลงแนวคิดทฤษฎี “สู่ปัญญาเชิงปฏิบัติ” ทั้งองค์กร
ภายนอก (Explicit Knowledge) และองค์ความรู้ ที่ฝังลึกในตัวผู้บริหาร (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้บริหารระดับมืออาชีพ ที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ใหม่ในการเป็นผู้บริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management) จะเห็นว่า ผู้บริหารระดับนโยบายได้สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ
ระเบียบและแนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาโดยตรง และเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาเกี่ยวกับ “ภาวะผู้น า” (Leadership) ซึ่งใช้กันในความหมายของความสามารถของผู้บริหารที่
สามารถจะด าเนินงานเกี่ยวกับสถานศึกษา หรือโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นไปในหน้าที่คุณลักษณะและการบริหาร รวมถึงองค์ประกอบของการบริหาร เช่น แรงจูงใจ ความ
ขัดแย้ง พฤติกรรมผู้น า เป็นต้น ส่งผลให้ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมความเป็นผู้น าในงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 5 ด้าน  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( =3.75, S.D.=0.35) แต่จ าเป็นอย่าง
ยิ่งในการพัฒนาระบบการศึกษา ต้องพัฒนาทุกระดับ ทุกประเภท เพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
นักเรียนมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ เพราะปัจจุบันผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในระดับประเทศไม่เป็นที่น่าพอใจ ส่วน
ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ (  =3.54, S.D.=0.37) 
ผู้บริหารสถานศึกษา ควรตระหนัก หรือให้ความส าคัญในด้านนี้ให้มาก เพ่ือให้การบริหารงานด้านหลักสูตรมี
ความคล่องตัว และสนองตามบริบทของสถานศึกษา เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น เมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้านเป็นรายข้อ ได้แก่ ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยรายข้อต่ าสุด 3 อันดับ
ลงมา คือ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างหลักสูตร (  =3.25, S.D.=1.27) แสดง
ให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ ในการเป็นผู้น าเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างหลักสูตรใหม่ๆ (  =3.03, S.D.= 
1.32) และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นตามข้อมูลสภาพจริงและความต้องการของ
ชุมชน ( =2.61, S.D.=1.28) แสดงว่า ผู้บริหารสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นตาม
ข้อมูลสภาพจริงและความต้องการของชุมชนแต่ยังไม่เด่นชัด ต้องแสดงให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ ในการเป็น
ผู้น าเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างหลักสูตรใหม่ๆ ให้มากขึ้น และต้องก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิ จ เป้าหมายที่
ชัดเจนในการสร้างหลักสูตร อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ด้านการประเมินนักเรียน มีค่าเฉลี่ยรายข้อต่ าสุด 3 อันดับลง
มา คือ สนับสนุนให้จัดเอกสาร แบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลอย่างเพียงพอ เพ่ือรายงานผลการประเมิน
นักเรียนแก่ผู้ปกครอง ( =3.67, S.D.=0.93) ส่งเสริมให้มีการประเมินผลนักเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐ และข้อก าหนดในหลักสูตร ( =3.65, S.D.=0.90) และส่งเสริมให้สร้างเครื่องมือในการวัดที่ได้มาตรฐาน 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ( =3.65, S.D.=0.91) แสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนให้
จัดเอกสาร แบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลอย่างเพียงพอ เพ่ือรายงานผลการประเมินนักเรียนแก่ผู้ปกครอง 
ส่งเสริมให้มีการประเมินผลนักเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และข้อก าหนดในหลักสูตร และส่งเสริมให้
สร้างเครื่องมือในการวัดที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้านการจัดโครงการส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ มีค่าเฉลี่ยรายข้อต่ าสุด 3 อันดับลงมา คือ ส่งเสริมให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้
ครูมีความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ                   
( =3.68, S.D.=1.11) สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน               
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( =3.58, S.D.=0.94) และก าหนดการวางแผนการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ให้สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการ ( =3.56, S.D.=1.00) แสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ส่งเสริมให้
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ครูมีความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ในโรงเรียน 
และก าหนดการวางแผนการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้สอดคล้องกับปัญหา 
และความต้องการ ด้านการประเมินผลการสอนของครู มีค่าเฉลี่ยรายข้อต่ าสุด 3 อันดับลงมา คือ ด าเนินการ
ประเมินผลการสอนของครู ตามแผน และโครงการที่ก าหนด (  =3.68, S.D.=1.11) ด าเนินการให้ครูน าผล
การประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน ( = 3.57, S.D.= 0.99) และสร้างความเข้าใจร่วมกันกับครู
ถึงจุดหมายในการประเมิน ( = 3.56, S.D.=1.00) แสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการประเมินผลการ
สอนของครู ตามแผน และโครงการที่ก าหนด ด าเนินการให้ครูน าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการเรียน
การสอน และสร้างความเข้าใจร่วมกันกับครูถึงจุดหมายในการประเมิน และด้านการวางแผนเพ่ือพัฒนาความ
เป็นครูมืออาชีพ มีค่าเฉลี่ยรายข้อต่ าสุด 3 อันดับลงมา คือ ส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
คิดวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ( =3.70, S.D.=0.89) สนับสนุนให้ครูศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ( =3.69, S.D.=1.10) และส่งเสริมให้ครูท าผลงาน เพ่ือพัฒนางาน หรือขอเลื่อนต าแหน่ง 
( =3.55, S.D.=1.01) แสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู้                
คิดวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ
ส่งเสริมให้ครูท าผลงาน เพ่ือพัฒนางาน หรือขอเลื่อนต าแหน่ง จากผลการวิจัย ด้านที่ควรสนับสนุนให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นตามข้อมูลสภาพจริงหรือตามบริบทหรือตามความต้องการของชุมชน   
ควรแสดงให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ในการเป็นผู้น าเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างหลักสูตรใหม่ๆ เพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณภาพและสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เน้นในเรื่องของวิธีการน าในทางการสอน หรือผู้น าทางวิชาการ ( Instructional Leadership) ในวงการของ
ผู้บริหารการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา หากกล่าวถึงเรื่องความเป็นครูแล้วผู้บริหารเป็นบุคคลหนึ่งที่
จะต้องเก่ียวพันกับการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วย เป็นที่คาดหวังของบุคคลทั่วไปว่า ผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็น
ครูที่ดีได้ด้วยมิใช่เป็นผู้น าที่ท าหน้าที่แต่เพียงการบริหารเท่านั้น แต่ควรเป็นผู้น าทางการเป็นครูที่ดี หรือผู้สอนที่
ดีด้วย หน้าที่ของผู้บริหารจะเป็นผู้บริหารการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากจะท าหน้าที่ในการ
บริหารโดยตรงแล้ว หน้าที่ที่ส าคัญที่สุดที่จะต้องให้ความสนใจมากคือ การบริหารการเรียนการสอน แต่
บทบาทของผู้บริหารในการเป็นครูอาจแตกต่างกับการเป็นครูที่ดีคือ จะต้องแสดงบทบาทภาวะผู้น าทางการ
สอน หรือผู้น าทางวิชาการ  (Instructional Leadership) จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 7 ว่าด้วย ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 ถึง มาตรา 57 ได้ระบุไว้ ให้มีการ
เตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพ โดยเสนอให้มีการจัดเตรียมบุคลากรใหม่และต่อเนื่อง จัดสรรงบประมาณและ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครู ก ากับดู แล
มาตรฐานและจรรยาบรรณ ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนๆ การเตรียมการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 53 ยังรวมไปถึงการก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพทั้งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาด้วย ส าหรับโรงเรียน ผู้บริหารส่วนใหญ่จะเผชิญกับ
สิ่งท้าทายต่างๆ แม้ว่าหลายๆบทเรียนเกี่ยวกับภาวะผู้น ามีกล่าวไว้ในที่ต่างๆทั่วไป แต่ผู้บริหารสถานศึกษาก็
สามารถน าหลักภาวะผู้น าทางการสอนมาเป็นของตนเอง ควรจะมีขึ้นและน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการ
สอน ด้วยเหตุนี้เรื่อง ภาวะผู้น าทางการสอน หรือ ผู้น าทางวิชาการ (Instructional Leadership) จึงน่าจะถูก
น ามา พิจารณาว่า ผู้บริหารทุกคนสามารถที่จะเป็นผู้น าทางวิชาการได้ด้วยหรือไม่ สรุปได้ว่า เนื่องจาก
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สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ เช่น 
การพัฒนาและการใช้หลักสูตร การนิเทศการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจูงใจ การสนับสนุนการ
จัดการในชั้นเรียน การสนับสนุนการประเมินผลการเรียนของนักเรียน และบรรยากาศในโรงเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลวิจัยของ ลักษณ์อนงค์  เพชรสังหาร (2547 อ้างถึงใน จักรกฤษ  วงษ์ชาลี, 2551) ศึกษาความ
เป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
พบว่า โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมความเป็นผู้น าในงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการประเมินผลการสอนของครู แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้รับนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงานจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
ก ากับดูแลและให้การอบรมสัมมนาผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียนในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและการด าเนินงานตามนโยบาย ส่งผลให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และ
มีความสามารถที่เหมาะสม จึงเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลวิจัยของ 
อภินันท์  นาเลาว์ (2545 อ้างถึงในจักรกฤษ  วงษ์ชาลี, 2551) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการ
บริหารงานวิชาการตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัด 
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น และเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการวิจัยในชั้นเรียน และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
         1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
            1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตเมือง-บ้านด่านสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 สามารถน าผลการวิจัยนี้ ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา และเป็นข้อมูลในการช่วยตัดสินใจ โดยคณะบุคคล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท หรือความต้องการของท้องถิ่น หรือชุมชน มีความเชื่อมโยงกับ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ด้านมุมมองและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านเป็นรายข้อ รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 5 อันดับลงมา 
ได้แก่ 1) ส่งเสริม ให้สร้างเครื่องมือในการวัด ที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง                      
2) ก าหนดการวางแผนการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการ 3) สร้างความเข้าใจ ร่วมกัน กับครู ถึงจุดหมายในการประเมิน 4) ส่งเสริม ให้ครูท า ผลงาน เพ่ือ
พัฒนางาน หรือ ขอเลื่อนต าแหน่ง และ 5) สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นตามข้อมูล
สภาพจริงและความต้องการของชุมชน ตามล าดับ ฉะนั้นผู้อ านวยการสถานศึกษา ควรมีความตระหนักและให้
ความส าคัญในด้านดังกล่าวนี้เป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ในด้านและรายข้อที่ดี 
ควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง ให้มีความยั่งยืน มีความเป็นเลิศ 
  1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ควรน าผลจากการวิจัยไปวางแผน                
เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ก าหนดนโยบายการบริหารงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และผลักดันนโยบายการ
บริหารงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา  
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         2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป   
            2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับ ปัญหาการบริหารงานวิชาการ เพ่ือน าหลักการบริหารงานวิชาการ
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในสถานศึกษาและในหน่วยงานของรัฐ หรือในหน่วยงานของเอกชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
            2.2 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการน าหลักการบริหารงานวิชาการไปใช้ใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3                
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นผู้บริหารงาน ครูที่ปรึกษา และครูแนะแนว จ านวน 163 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์
ค่าที ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอ าเภอพนมดงรัก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์  เขต 3  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก                                    
(  =3.54,  S.D.=0.24)  และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่า เฉลี่ ยสู งสุดคือ  ด้านการส่งต่อ                        
( =3.87, S.D. =0.36) รองลงมาคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ( =3.51, S.D.=0.44) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ( =3.37, S.D.=0.24) 
         2. การเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในอ าเภอพนมดงรัก
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เขต 3  ตามขนาดโรงเรียนพบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research were to study and compare School the   problems in 
operating student counseling system of Phanomdongrak District under Surin Primary 
Educational Service Area Office 3, classified by school sige, The sample included 163 
administrators, advisors and counselors. The instrument was a questionnaires with                             
a reliability level of 0.87. The statistics for analysis were percentage , mean, standard 
deviation, and  t-test.   
  The results were research as follow :  
 1. Overall the problems in operating student counseling system of  Phanomdongrak 
District under Surin Primary Educational Service Area Office 3 were at a high level.  
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 2. The comparison of the problems in operationing student counseling system of 
Phanomdongrak District Under Surin Primary Educational Service Area Office 3, classified by 
school sige, indicated statistically significant difference at the level of .05 
 
ค าส าคัญ 
 ปัญหาการด าเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  
ความส าคัญของปัญหา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
ความมุ่งหมาย และหลักการ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข และแนวการจัดการศึกษายังให้ความส าคัญแก่ผู้ เรียนทุกคน โดยยึดหลักว่าทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ในการจัดการศึกษาต้องเป็นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ 
และบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ซ่ึงหนึ่งในนั้นก าหนดให้ด าเนินการคือ เรื่อง
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งนี้จากการจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ ให้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน และแก้ปัญหา
ให้รู้จักคิดเป็นท าเป็นรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ในทุกวิชา อีกทั้ง
มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน, 2546) 
 ปัจจุบันสภาพปัญหาของสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสื่อสารเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่ท าให้โลกไร้พรมแดน ท าให้เกิดข้อมูลข่าวสารทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความซับซ้อน 
และรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเด็ก และ
เยาวชนของชาติก่อให้เกิดปัญหาสังคม และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการหนี
เรียน ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก การพนัน การมีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง
ไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2549)   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นในปีการศึกษา 2549 ซึ่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพระบบหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชีวิตนักเรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข ตามเจตนารมณ์ของนโยบาย และภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและขณะเดียวกัน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดมาตรฐานการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน   
เน้นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาและการคุ้มครองสิทธิเด็ก 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอน
ชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ โดยมี
ครูประจ าชั้น เป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน ได้แก่ 
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คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารและครูทุกคนมีส่วนร่วมส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง 
คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง ในความเชื่อที่ว่าทุกคนต้องการความรัก 
ความเข้าใจ การให้อภัย การให้โอกาส เป็นคนดี มีปัญญาและมีความสุข ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลา และวิธีการที่แตกต่างและความส าเร็จของงานต้องอาศัยการร่วมคิด 
ร่วมท า ของทุกคนที่มีนส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งต้องจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ก าหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาป้องกัน แก้ไขปัญหา โดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนมีมาตรฐานในการจั ดการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทางสังคม               
สิทธิเด็ก ตลอดจนการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียน เช่น ปัญหาสารเสพติด ปัญหาพฤติกรรม ปัญหา
ทางเพศ โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เชื่อมโยงความรู้ สารสนเทศ และความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประสานการจัดระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศเพ่ือพัฒนาส่งเสริมแก้ ไขและส่งต่อผู้เรียนในทุกระดับ และ                    
ทุกประเภท (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 
 ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง จึงสนใจที่จะ
ศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสม อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการส่งเสริมให้นักเรียนที่
ได้รับการช่วยเหลือมีพัฒนาการอย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนในอ าเภอพนมดงรัก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 อยู่ในระดับใด 
 2. ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนในอ าเภอพนมดงรัก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันหรือไม่  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
          1. เพ่ือศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอ าเภอพนมดงรัก  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอ าเภอพนมดง
รัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
  
สมมติฐานการวิจัย 
 ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 แตกต่างกันตามขนาดโรงเรียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร เปนผูบริหารงาน ครูที่ปรึกษา และครูแนะแนวของโรงเรียนในอ าเภอพนมดงรัก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 276 คน 
3.1  2. กลุมตัวอยาง เปนผูบริหารงาน  ครูที่ปรึกษา และครูแนะแนวของโรงเรียนในอ าเภอพนมดงรัก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปการศึกษา 2555 รวม 163 คน ซึ่งมีขั้นตอน
การสุม ดังนี้ 
  2.1 ก าหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ และ                  
มอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยาง 163 คน 
  2.2 สุมกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นแบ่งตามขนาดโรงเรียน จากนั้นท าการสุ่มโดยวิธีการจับ
สลาก เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ที่ผูศึกษาสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร และ 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ยึดกรอบแนวคิดในการศึกษาเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือโดยแบงแบบสอบถามออก
เปน 2 ตอน ดังนี้ 
ก ตอนที่  1 สถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ไดแก ผูบริหารงาน ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว และขนาดของโรงเรียน 
ก  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปญหาการด าเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ 
โรงเรียนโรงเรียนในอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
 5  หมายถึง ปญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง ปญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
 3  หมายถึง ปญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง ปญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับนอย 
 1  หมายถึง ปญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับนอยที่สุด 
 การสรางเครื่องมือ 
กกกกกกเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดด าเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้ 
3.3  1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และศึกษาเอกสาร งานวิจัย ต ารา ที่เกี่ยวของเพ่ือก าหนดกรอบ
เนื้อหาของการศึกษา 
3.3 2. ก าหนดโครงสรางของเครื่องมือ โดยใหครอบคลุมการด าเนินงานระบบดูแล ชวยเหลือนักเรียน                
ทั้ง 5 ดาน 
 3. ก าหนดรูปแบบและลักษณะของเครื่องมือตามโครงสรางของเครื่องมือ 
3.3  4. สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามกรอบที่ก าหนด 
  5. น าเครื่องมือเสนออาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ เพ่ือเสนอแนะและปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณ 
   6. น าเครื่องมือเสนอผูเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองของ
เนื้อหาโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence :  IOC) ตามวิธีของโรวิเนลลี
และแฮมเบิลตัน (สมนึก ภัททิยธนี, 2541) และก าหนดคาความสอดคลอง ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห
ไดคา IOC 1.0 ทุกขอ 
 7. น าเครื่องมือไปทดลองใช (Try-Out) กับผูบริหารงาน ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวของโรงเรียนใน
อ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 30 คน ที่ไมใช                  
กลุมตัวอยาง เพ่ือหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา                        
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Coefficient ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น 0.87 
 8. พิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ น าแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชมาจัดท าเปนแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ 
 9. น าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนของการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดด าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม ตัวอยาง คือผูบริหารงาน 
ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวของโรงเรียน ในอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ผูศึกษาขอหนังสือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในบรมราชูปถัมป์ ถึงผู อ านวยการ
โรงเรียน ในอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพ่ือขอความรวม
มือและอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลจากผูบริหารโรงเรียน ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวโรงเรียนใน
อ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 3.3  
 2. ผูศึกษาน าหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากผูบริหารโรงเรียน ครูที่ปรึกษา
และครูแนะแนว โรงเรียนในอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ที่เปนกลุมตัวอยาง และด าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  
 การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา ผูศึกษาน าขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณ               
แลวน าไปวิเคราะหขอมูล ดังนี้ฃ 
 ตอนที่  1 สถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม น าข อมูลมาแจกแจงความถี่  (Frequency 
Distribution) และหาคารอยละ (Percentage) แลวน าเสนอในรูปแบบบรรยายประกอบตาราง 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปญหาการด าเนินงานระบบดูแล ชวย
เหลือนักเรียนของโรงเรียนในอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ใชวิธีการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมส าเร็จรูป แปลความหมายจากระดับสถิติพ้ืนฐาน              
คาความเชื่อมั่น คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ใน              
สวนที่เปนมาตราสวนประมาณคา ตามวิธีของ Likert (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้  
 4.51-5.00 หมายถึง ปญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.51-4.50  หมายถึง ปญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก 
 2.51-3.50  หมายถึง ปญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51-2.50  หมายถึง ปญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับนอย 
 1.00-1.50  หมายถึง ปญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับนอยที่สุด 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยเลือกเฉพาะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัยในครั้งนี้ 
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนโรงเรียน
ในอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน
อ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดของ
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โรงเรียน ใช้การทดสอบค่า Independent t -test                       
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียน ในอ าเภอ 
พนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 1. ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในอ าเภอ พนมดงรัก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวม ปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ ด้านการส่งต่อ อยู่ในระดับ
มาก รองลงมา ได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีปัญหาการด าเนินงานอยู่
ในระดับต่ าสุดได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. การเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ใน
อ าเภอ พนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ตามขนาดโรงเรียน พบว่า 
โดยรวม มีปัญหาการด าเนินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในอ าเภอ                       
พนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีประเด็นที่น่าสนใจและน ามา
อภิปรายผล ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอ าเภอพนมดง
รัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 1) การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมนักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และ 
5) การส่งต่อนักเรียน โดยรวมพบว่าระดับการด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับ ที่ผล
ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าทางโรงเรียนได้ด า เนินการแล้วแต่ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ก าหนดเป็นนโยบายให้โรงเรียนด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย
เริ่มตั้ งแต่ ในปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา ซึ่ งมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่ งผลให้ผลปรากฏเช่ นนี้  เช่น                           
การประสานงานของแต่ละฝ่าย  บุคคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ขาดความสามารถในการแกไขปญหานักเรียนดวยวิธีการที่เหมาะสมและช่วยให้นักเรียนปรับตัวเพ่ือใชชีวิตใน
สังคมอยางมีความสุข ครูที่ปรึกษาไมไดเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิด ครูแนะแนวมีจ านวนนอยไมสมดุลกับ
จ านวนนักเรียน สภาพแวดล้อมก็ส าคัญต่อพฤติกรรมของนักเรียนและโรงเรียนในอ าเภอพนมดงรักเป็นโรงเรียน
ชายแดน ข้าราชการครูเกิดการโยกย้ายบ่อย เกิดการไม่ต่อเนื่องในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้ปกครองฐานะยากจนไม่มีที่ท ากินท าให้ต้องเข้าไปหางานท าในเมืองหลวงทิ้งลูกไว้กับตา ยายขาดการ
ประสานงานระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน  ปัญหายาเสพติด ซึ่งทุกอย่างส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ พิชญ์มณฑน์  ลีก าเนิดไทย (2544) กล่าวว่า การพัฒนาผูเรียน
ในโรงเรียน ยอมเปนบทบาทหนาที่ของครูทุกคนที่จะรวมมือกัน โดยครอบคลุมทั้งการ สงเสริม สนับสนุน              
ผูเรียนในทุกดาน รวมทั้งการชวยเหลือ ปองกันและแกไขปญหา ซึ่งหากมอบหมายบทบาทใหครูฝายใดฝาย
หนึ่ง ยอมท าใหการดูแลนักเรียนมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ เพราะตองอาศัยความรวมมือจากผู เกี่ยวของ               
ทุกฝายเพราะในปจจุบันนักเรียนมีปญหาตางๆ มากขึ้น รายด้านน าเสนอดังนี้ 
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 2. การเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในอ าเภอ พนมดงรัก
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เขต 3  ตามขนาดโรงเรียนพบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โรงเรียนขนาดใหญ่ มีปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า จ านวนนักเรียนในโรงเรียนขนาด
ใหญ่มีจ านวนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางจึงท าให้ครูไม่สามารถดูแลนักเรียนได้ดีเท่าโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงเรื่องการประสานงานของโรงเรียนขนาดใหญ่โดยทั่วไปมีความยากล าบากใน
การประสานงานมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง เพราะโรงเรียนขนาดใหญ่มีขั้นตอนการ
ประสานงานที่มากและซับซ้อนกว่า นอกจากนี้การท าความเข้าใจกับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่อาจจะมีการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กนกวรรณ วุฒิวิชญานันต์ จักรภัฒน์ วงษ์ขวัญเมือง รีนา โสนันทะ (2550 ) ที่ศึกษาเรื่อง ปัญหา
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่าปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ดังนั้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นระบบที่มี
กระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน  ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547) การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งดาน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง                   
มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547) 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงมีคุณค่าและความจ าเป็นที่สถานศึกษาจะต้องน าไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลกับนักเรียนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1.1 หนวยงานตนสังกัดควรจัดใหมีการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับระบบดูและชวยเหลือ นักเรียน 
แกผูที่เกี่ยวของอยางเปนระยะและมีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานอยางจริงจังเพ่ือ แนะน าชวยเหลือ
โรงเรียนที่มีปญหาในการปฏิบัติ    
  1.2 ควรจัดใหมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและ                  
วัยรุนเพ่ือคอยแนะน าชวยเหลือ สงเสริมและพัฒนา นักเรียนที่มีปัญหาและมีความสามารถพิเศษได้อย่าง                
ถูกต้องตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น ครูที่ปรึกษานัดวัน เวลา สถานที่ นัดพบครูที่รับช่วยเหลือนักเรียนและส่งต่อให้
เรียบร้อย 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาในหัวข้อ การปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง
ของบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือทราบการปฏิบัติงานจริงและน ามาพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
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 2.2 ควรมีการศึกษาทรรศนะของนักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน ในอ าเภอ พนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เพ่ือทราบ
ความคิดเห็นและความต้องการ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนต่อไป 
 2.3 ควรส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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ความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 
 

THE EXPECTATION IN WORKING IN THE GOVERNMENT SERVICE 
OF THE STUDENT OF ROYAL THAI ARMY SCHOOL OF MUSIC 

 
พิมพ์ลดา วัชรกีรติโรจน ์กานต์ บุญศิริ และ ศักดิ์ดา จิตระเบียบ 

Pimlada Watcharakeeratiroj, Karn Boonsiri, and  Sakda Jittrabeab 
 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการเพื่อความมั่นคง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

_______________________________ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัย เรื่อง ความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์ทหารบกมีวัตถุประสงค ์                    

เพ่ือ (1) ศึกษาความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก และ (2) เปรียบเทียบความ
คาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ชั้นปีที่ศึกษา และรายได้ของครอบครัว โดยก าหนดความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์
ทหารบก ใน 6 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน 
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้คือ นักเรียนสังกัด
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 จ านวน 93 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane, 1973) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ได้ค่าหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.956 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )                    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test  และ F-test และถ้าพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                  

( =3.71, S.D.=0.72) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ                 
( =3.90, S.D.=0.70) รองลงมา คือ ด้านความก้าวหน้า ( =3.85, S.D.=0.66) ด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน                         
( =3.75, S.D.=0.70) ด้านลักษณะงาน ( =3.69, SD=0.61) ด้านการบริหารจัดการ ( =3.57, S.D.=0.77) และ                 
ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน ( =3.51, S.D.=0.86) ตามล าดับ 

2. การเปรียบเทียบความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จ าแนกตามเพศ 
อายุ และชั้นปีที่ศึกษา ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญที่ .05 แต่รายได้ของครอบครัว มีความแตกต่างในด้าน
ความก้าวหน้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ABSTRACT 

The study on the expectation that the military service of the army orchestra students.                               
The objectives are to (1) study the prospect of military service with the army orchestra students, and  (2) the 
expectation of orchestra students. of military troops by personal factors include gender,  age, year of study 
and family income. According to the expectations of the student of military army orchestra in six aspects of 
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management, the job, its progress, relationship with colleagues, compensation, benefits, and the work 
environment. The sample of this study is that students under the School of Music Army Year 1 to Year 3 
total 93 persons have taken for the sample size using the formula of Taro Yamane (Yamane, 1973) by the 
sample. Stratifiled and simple random sampling was used. This study covered by the questionnaire 
method. The value for the reliability was equal to 0.956. The analysis of questionnaire data was analyzed by 
frequency, percentage, mean ( ), standard deviation (S.D.) t-test and F-test and a significant difference 
compared to the average of the pair Scheffe 'test Method. 

The results showed that 
1. Their hopes on the military service of the Army of Music was overall, to the high level ( =3.71, 

S.D.=0.72) was classified as that gained an average to maximum compensation and benefits ( = 3.90, 
S.D.=0.70), followed by the progressive ( =3.85,  S.D.=0.66) relationship with the participants. a ( =3.75, 
S.D.=0.70), the job  ( =3.69, S.D.=0.61) management ( = 3.57, S.D.=0.77) and environmental performance         
( =3.51, S.D.=0.86), respectively. 

2. A comparison of the hope that the military service of the army orchestra students by gender, 
age, years of education.  was not significant differences at the 0.05 level but the income of the family, there 
are differences in the progress. Statistically significant at the .05 level. 
 
ค าส าคัญ 
  ความคาดหวัง รับราชการ ทหาร 
 
ความส าคัญของปัญหา 

คนเป็นทรัพยากรการบริหารประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญมากที่สุด เพราะคนคือ ผู้ที่น าเอาทรัพยากรอ่ืน
ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นผู้จัดให้มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย คนจึงเป็นปัจจัยในการก าหนดความส าเร็จขององค์กร องค์กรใดที่ไม่สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถท าให้บุคคลในองค์กรมีความทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ให้แก่ องค์กรได้ จะท าให้การบริหารจัดการองค์กรล้มเหลวได้ การที่องค์กรจะก้าวหน้าได้นั้น ต้องอาศัยระบบการ
วางแผนที่ดี มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และที่ส าคัญบุคลากรทุกคนต้องมีความสุขในการท างาน แต่ก่อนที่องค์กรจะสร้าง
ความสุขให้แก่ บุคลากรได้นั้น ต้องรู้เสียก่อนว่าบุคลากรคาดหวังอะไรในชีวิตการท างาน อะไรที่เป็นปัจจัยก าหนด
คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรบ้าง ดังนั้นสิ่งที่บุคลากรต้องการจากองค์กรก็คือ การได้ท างานในองค์กรที่มั่นคง                   
การได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม การได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร การมีเพ่ือนร่วมงานที่ดี การได้รับโอกาสในการ
พัฒนา และมีความก้าวหน้า การได้รับสวัสดิการที่ดี การมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี การมีผู้บังคับบัญชาที่ดี การมี
ปริมาณงานที่เหมาะสม และการได้รับมอบหมายงานที่มีคุณค่าเหล่านี้เองคือ สิ่งที่บุคลากรต้องการและเชื่อว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพวกเขา จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะสร้างองค์กรแห่ง
ความสุขให้กับบุคลากร โดยองค์กรควรมีระบบค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและจูงใจ ระบบประเมินผล การปฏิบัติงานที่
โปร่งใส มีระบบความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน หน้าที่ความรับผิดชอบน่าสนใจ มีคุณค่า สภาพแวดล้อมในที่ท างานถูก
สุขลักษณะอนามัยและปลอดภัย ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร มีระบบให้ค าปรึกษา
ในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ของบุคลากร ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยกิจกรรมสังคมต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็
ตามการจะบรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งความหวังไว้ จะต้องเริ่มที่การบริหารบุคลากรดังกล่าวมา เมื่อบุคลากรมีคุณภาพ
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ชีวิตดี ย่อมท างานด้วยความรัก และทุ่มเทเพ่ือองค์กร ผลงานที่ออกมาก็มีคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
ส่งผลให้ผลประกอบการขององค์กรดีขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตามที่คาดหวังไม่แบ่งแยกทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ,ๆ 2545) 

กองดุริยางค์ทหารบกเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก มีภารกิจที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งตามพระราชบัญญัติการจัด
ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ฯ ได้แก่ การเตรียมก าลังพล กองทัพบกและป้องกันราชอาณาจักร ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นต้องให้การศึกษาแก่ก าลังพล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันถือได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของการเตรียมก าลังกองทัพบกให้มีความพร้อมปฏิบัติตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยฝากการบังคับ
บัญชาไว้กับกรมสวัสดิการทหารบก มีหน้าที่ปฏิบัติการแสดงดนตรีของกองทัพบก การแสดงดนตรีในงานพระราชพิธีต่าง ๆ  
เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานของทหารในกองทัพบก ภายในเขตจังหวัดทหารบกกรุงเทพมหานครและส่วนราชการอ่ืน ๆ  ตามที่
ได้รับมอบหมาย รวมทั้งยังพัฒนาวิทยาการดนตรีการประพันธ์เพลงและการเรียบเรียงเสียงประสาน รวมทั้งให้ค าแนะน า
วิทยาการดนตรีให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวางแผน อ านวยการ ก ากับการและด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกศึกษา
วิทยาการดนตรีให้กับก าลังพลเหล่าทหารดุริยางค์และนักเรียนดุริยางค์ทหารบก โดยมีโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานทางด้านการศึกษา ด้วยเหตุนี้เมื่อนักเรียนดุริยางค์ทหารบกได้ส าเร็จการศึกษาในโรงเรียน
ดุริยางค์ทหารบกแล้ว พร้อมที่จะเข้ารับราชการทหารประดับยศสิบตรีในฐานะเป็นทหารนักดนตรี บรรจุเข้ารับราชการใน
หมวดดุริยางค์ โดยนักเรียนเป็นผู้เลือกเข้ารับราชการตามหมวดดุริยางค์ต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการบรรจุ (ดุริยางค์
ทหารบก, 2554) 

ด้วยการที่ผู้วิจัยมีประสบการณ์ในการท างานต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกจึงท าให้ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาว่าความคาดหวังของนักเรียนดุริยางค์ทหารบกต่อการรับราชการสังกัดกองดุริยางค์ทหารบกอยู่ใน
ระดับใด และปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกับความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก เพ่ือจะได้
น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและเป็นแนวทางในการปรับปรุง การบริหารจัดการของกองดุริยางค์ทหารบก
ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย 
 ความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จ าแนกตามปัจจัยส่วนมีบุคคลความ
แตกต่างกันหรือไม่  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรียนสังกัดโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3  จ านวน 120 คน 

(ที่มา : จ านวนนักเรียนปัจจุบัน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2555)  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่  ยามาเน่ 
(Yamane, 1973)  
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      n =    
 21 eN

N



 

ก าหนดให้     n =   จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
     N =   จ านวนประชากร 
     e =   ค่าความคาดเคลื่อน .05  

 แทนค่า      n =  120 
            1+120(.05)2 

     n =      120 
       1.35 
     n =    92.30 

 ปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก 92.30 เป็น 93 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิด ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา และรายได้ของ
ครอบครัว ลักษณะค าถามแบบให้เลือกตอบค าตอบใดค าตอบหนึ่ง (Check List)  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความความหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของ
นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ใน 6 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านสัมพันธภาพกับ
เพ่ือนร่วมงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน ลักษณะค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (Likert, 1967)    
  ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความความหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์
ทหารบก โดยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 
 วิธีการสร้างเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
  1. ศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามของ ปริศนา ใจบุญ และคณะ (2554) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่องความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและสองคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
   2. ศึกษาแนวทาง ก าหนดกรอบแนวคิด และขอบเขตในการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์              
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและเป็นเครื่องมือส าหรับการวิจัย 
     3. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้วิธีของโรวิเนจยี่และแฮมเบิลตัน (Rovinelli and 
Hambleton, อ้างใน กานดา พงศ์ทิพย์พนัส, 2541) และน ามาค านวณหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม (IOC) โดย               
ค่าความตรงมีค่าอยู่ระหว่าง 0.66-1.00 
       4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 
30 ชุด เพ่ือน ามาค านวณหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเป็นรายด้านและทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาช (Cronbach, 1990) 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว มาประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา และรายได้ของครอบครัวมาค านวณหาค่าความถี่
และร้อยละ 
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 ความความหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ใน 6 
ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และเปรียบเทียบความความหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ใช้สถิติ t-test และ F-test โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 

  3. แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความความหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของ
นักเรียนดุริยางค์ทหารบก น าเสนอผลการเสนอะแนะด้วยการพรรณา 

เมื่อได้ผลจากการค านวณดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยจึงน าผลมาแปลความหมาย ตามแนวคิดของ Best (1986) 
ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง   ระดับความคาดหวังมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49   หมายถึง   ระดับความคาดหวังมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึง   ระดับความคาดหวังปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49   หมายถึง   ระดับบทบาทด้านความมั่นคงน้อย 

  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง   ระดับบทบาทด้านความมั่นคงน้อยที่สุด  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์สถิติในการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบของกลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ t-test และ F-test และถ้าพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ 
test Method) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา และรายได้ของครอบครัว 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  
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ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์ทหารบกจ าแนกตาม
   รายด้าน 

 
ความคาดหวัง  S.D. ระดับความ

คาดหวัง 
1. ด้านการบริหารจัดการ  3.57 0.77 มาก 
2. ด้านลักษณะงาน 3.69 0.61 มาก 
3. ด้านความก้าวหน้า 3.85 0.66 มาก 
4. ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน 3.75 0.70 มาก 
5. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 3.90 0.70 มาก 
6. ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 3.51 0.86 มาก 
ภาพรวม 3.71 0.72 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนสังกัดโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกในความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหาร 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.71, S.D.=0.72) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ              
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ( =3.90, S.D.=0.70) รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้า ( =3.85, S.D.=0.66)                
ด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน ( =3.75, S.D.=0.70) ด้านลักษณะงาน ( =3.69, S.D.=0.61) ด้านการบริหาร
จัดการ ( =3.57, S.D.=0.77) และด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน ( =3.51, S.D.=0.86) ตามล าดับ 
 การเปรียบเทียบความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จ าแนกตามเพศ 
อายุ ชั้นปีที่ศึกษา พบว่า นักเรียนสังกัดโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกมีความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหารไม่
แตกต่างกัน นักเรียนสังกัดโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกที่มีรายได้ของครอบครัวแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการรับ
ราชการแตกต่างกันดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จ าแนกตามรายได้
     ของครอบครัว 

 

ความคาดหวัง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านการบริหารจัดการ ระหว่างกลุ่ม 3.26 
148.22 
151.48 

4 
89 
93 

.81 2.16 .07 
 ภายในกลุ่ม 
 รวม 
2. ด้านลักษณะงาน ระหว่างกลุ่ม 5.49 4 1.37 2.33 .06 
 ภายในกลุ่ม 230.42 89 .58   
 รวม 235.91 93    
3. ด้านความก้าวหน้า ระหว่างกลุ่มภายใน

กลุ่ม 
รวม 

4.51 
183.76 
188.27 

4 
89 
93 

1.14 
.47 

2.40* 
 

.04 
 

4. ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน
ร่วมงาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.85 
1.87.87 
188.73 

4 
89 
93 

.21 

.47 
 

.44 
 

.77 
 

 รวม 
5. ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

ระหว่างกลุ่มภายใน
กลุ่ม 

4.99 
177.20 
182.20 

4 
89 
93 

1.24 
.45 

2.76 
 

.20 
 

 รวม 
6. ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.90 
216.12 
220.03 

4 
89 
93 

.97 

.55 
1.77 .13 

 ระหว่างกลุ่ม 3.50 
151.01 
154.52 

4 
89 
93 

.87 

.38 
2.27* .06 

รวม ภายในกลุ่ม 
 รวม 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนสังกัดโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกมีความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหาร 
ด้านความก้าวหน้าจ าแนกตามรายได้ของครอบครัว มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ระหว่างรายได้ของครอบครัวกับความคิดเห็นในความ คาดหวังที่มี
    ต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์ทหารบกกับความคาดหวังด้านความก้าวหน้า 

 

รายได้ของครอบครัว   
ต่ ากว่า 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,000 บาท
ขึ้นไป 

ด้านความก้าวหน้า 3.59 3.63 3.49 3.65 3.40 3.82 
 ต่ ากว่า 10,000 บาท 3.63  .14 -.01 .23 -.18 
 10,001-20,000 บาท 3.49   -.16 .08 -.33* 
 20,001-30,000 บาท 3.65    .24 -.17 
 30,001-40,000 บาท 3.40     .42 
 40,000 บาทขึ้นไป 3.82      

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ระหว่างรายได้ของครอบครัวกับความคิดเห็นในความ
คาดหวังที่มีต่อการรับราชการของนักเรียนดุริยางค์ทหารบกกับความคาดหวัง  ด้านความก้าวหน้า พบว่า                   
ด้านความก้าวหน้า แตกต่างกัน 1 คู่ คือ รายได้ของครอบครัว 10,001-20,000 บาท กับรายได้ 40,000 บาทขึ้นไป 

 
อภิปรายผล 

ความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนสังกัดโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ หนุนเรือง (2550) ที่ท าการศึกษาความคาดหวังของพนักงานที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังในการปฏิบัติงานโดยรวม 
พนักงานมีความคาดหวังในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ดังนั้นองค์กรจะก้าวหน้าได้ต้องอาศัยระบบการวางแผนที่ดี 
มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และที่ส าคัญพนักงานทุกคนต้องมีความสุขในการท างาน แต่ก่อนที่องค์กรจะสร้างความสุข
ให้แก่พนักงานได้นั้น ต้องรู้เสียก่อนว่าพนักงานคาดหวังอะไรในชีวิตการท างาน อะไรที่เป็นปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิต
ที่ดีของพนักงานบ้าง สิ่งที่พนักงานต้องการจากองค์กรคือ การได้ท างานในองค์กรที่มั่นคง การได้รับค่าตอบแทนที่
ยุติธรรม การได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร การมีเพ่ือนร่วมงานที่ดี การได้รับโอกาสในการพัฒนา และมี
ความก้าวหน้า การได้รับสวัสดิการที่ดี การมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี การมีผู้บังคับบัญชาที่ดี การมีปริมาณงาน
ที่เหมาะสม และการได้รับมอบหมายงานที่มีคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ เมื่อจ าแนกตามรายด้านพบว่า                 
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้า ด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน ด้านลักษณะงาน 
ด้านการบริหารจัดการ และด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน ล้วนอยู่ในระดับที่มากเช่นกัน 
 การเปรียบเทียบความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า ตัวแปรเพศ อายุ และชั้นปีที่ก าลังศึกษา กับการคาดหวังต่อการรับราชการของนักเรียนโรงเรียน
ดุริยางค์ทหารบก ไม่แตกต่างกัน แต่ตัวแปรรายได้เฉลี่ยของครอบครัวเพียงตัวแปรเดียวที่ท าให้การคาดหวังต่อการรับ
ราชการของนักเรียนโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริศนา ใจบุญ และคนอ่ืนๆ 
(2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องความต้องการ และความคาดหวังของบุคลากร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร ในด้านความก้าวหน้า ในประเด็นการสนับสนุน และ
ส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ การลาศึกษาต่อ การอบรมดูงาน และสัมมนา เป็นประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิกา ข าไรเลิศ (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในงานและ
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พฤติกรรมการท างานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท บิชอฟ กัมมา (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี โดย
ผลการวิจัย พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาและรายได้แตกต่างกัน จะมีความคาดหวังในงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา รายได้ และ
ต าแหน่งงานแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความ
คาดหวังในงานกับพฤติกรรมการท างานของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกคิดเป็นร้อยละ 51.98 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.721) และเมื่อเปรียบเทียบความความหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนดุริยางค์
ทหารบก จ าแนกตามรายได้ของครอบครัว พบว่า นักเรียนสังกัดโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกคาดหวังต่อการรับราชการ
ทหาร มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ระหว่าง
รายได้ของครอบครัวกับความคิดเห็นความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก                            
ด้านความก้าวหน้า พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ คือ รายได้ของครอบครัว 10,001-20,000 บาท กับรายได้ของครอบครัว 
40,000 บาทขึน้ไป จะเห็นได้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวนั้นมีผลอย่างมากกับการคาดหวังต่อการรับราชการ
ของนักเรียนโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก หากนักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง 
จะท าให้นักเรียนจ านวนนี้มีความคาดหวังในการรับราชการหลังจากส าเร็จการศึกษามาก เพราะเป็นการช่วยแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายทางบ้าน รวมทั้งงานรับราชการสังกัดกองดุริยางค์ทหารบกก็เป็นงานที่มีความมั่นคงและมีสวัสดิการที่ดี
ที่พร้อมจะช่วยเหลือตัวข้าราชการเอง รวมทั้งครอบครัวของข้าราชการผู้นั้นด้วย ดังนั้นต้นสังกัดต้องก าหนดเป้าหมาย
ของการบริหารผลตอบแทนการท างานหลังจากนักเรียนดังกล่าวส าเร็จการศึกษาแบะคาดหวังที่จะรับราชการต่อใน
สังกัดนั้นเลย เป้าหมายหลักในการจัดระบบการบริหารผลตอบแทนการท างาน นอกเหนือจากเพ่ือธ ารงรักษาทรัพยากร
บุคคลของบริษัทแล้ว ยังมีเป้าหมายหลัก คือ 1) เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ควรได้รับ
ผลตอบแทนสูงสุด 2) เพ่ือจูงใจให้พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด 3) เพ่ือสามารถแข่งขันกับตลาดได้คือ 
สามารถธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถคัดเลือก สรรหาผู้มีความสามารถเข้ามาเป็นพนักงาน 4) สามารถ
ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลตอบแทนการท างานให้สอดคล้องกับผลผลิต และผลการกิจการ 5) เพ่ือให้การ
จ่ายผลตอบแทนเป็นการจ่ายตามผลการปฏิบัติงาน (Pay per Performance) 6) เพ่ือสะดวกแก่การบริหารและการ
จัดการให้เป็นไปตามนโยบาย และหลักการบริหารบุคคลในเรื่อง ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ การจ้างแรงงาน การสับเปลี่ยน 
โยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนต าแหน่งพนักงาน มาตรฐานงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าจ้างและ
เงินเดือน การบริหารสวัสดิการ การจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น และ 7) เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือจากพนักงาน โดยอาศัยหลักแห่งความ
ยุติธรรมในการจ่ายผลตอบแทนการท างาน นอกจากนั้นแล้วผู้บังคับบัญชาทุกคนมีความเชื่อในระบบคุณธรรม (Merit 
System) และประสงค์ท่ีจะบริหารทรัพยากรบุคคลของตน โดยยึดมั่นในหลักแห่งคุณธรรม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาตอบ
แทนผลการท างาน จึงมีการก าหนดเป็นหลักการไว้ว่า การจ่ายผลตอบแทนการท างานนั้นให้จ่ายตามผลการปฏิบัติงาน 
(Pay Per Performance) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า “ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรเพ่ิมเงินเดือน หรือเบี้ยเลี้ยง หรือสวัสดิการอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ 

นักเรียนมีความเต็มใจ และสมัครใจให้นักเรียนร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น 
 2. ความคาดหวังที่มีต่อการรับราชการทหารของนักเรียนสังกัดโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกในด้านสิ่งแวดล้อม
ในการท างานมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ๆ เพราะฉะนั้นต้นสังกัดควรสนับสนุนให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องดนตรี
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ทันสมัยเพียงพอต่อความต้องการและสอดคล้องกับจ านวนนักเรียน อีกทั้งควรสร้างบรรยากาศทั้งในห้องเรียน และ
โรงเรียนให้น่าอยู่และมีบรรยากาศที่ดี 
 3. จากการเปรียบเทียบความคาดหวังต่อการรับราชการของนักเรียนโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก พบว่า 
รายได้ของครอบครัวมีผลต่อความคาดหวังในการรับราชการในด้านความก้าวหน้า เพราะฉะนั้นผู้บังคับบัญชาควรมีการ
ส่งเสริมการเรียน สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนอันเป็นผลให้หลังจากส าเร็จการศึกษา นักเรียนจะได้มีโอกาสในการ
เข้ารับราชการทหารสังกัดกองดริยางค์ทหารบกต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรเพ่ิมปัจจัยด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากปัจจัยส่วนบุคคล ที่สามารถเป็นปัจจัยคาดการณ์ได้ว่ามีผลต่อ

ความคาดหวังของนักเรียนโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกต่อการเข้ารับราชการ 
2. ควรเพ่ิมการเก็บข้อมูลด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู อ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของข้าราชการครู อ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูอ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ านวน 233 คน โดยการใช้ตารางการค านวณของเครซีและมอร์แกน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert 
Scales) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย                    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ การทดสอบเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู อ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ทั้ง 8 ด้าน คือ (1) ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม (2) สิ่งแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะและความปลอดภัย (3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล (4) ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน                     
(5) บูรณาการทางสังคม (6) ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน                  
(8) การปฏิบัติงานในสังคม ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับสูง เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน อยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ การปฏิบัติงานในสังคม อยู่ในระดับสูง และ
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม อยู่ในระดับสูง   
 2. การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู อ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน คือโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to study the work life compare quality of the 
teachers in Bankruat distict Buriram primary educational service area office 2.  The sample 
groups that were used in this study were 233 teachers in Ban Kruat distict Buriram primary 
educational service area office 2. The instrument used for data collection was a 5 point 
Likert scales and a check list questionnaire. The reliability level was 0.95. The statistics used 
for data analyses were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and Scheffe’s 
test. 
 The research of the study was as follows: 
 1. The work life quality of the teachers in Ban Kruat distict Buriram primary 
educational service area office 2 as a whole was at a high level considering each of the 8 
aspect, The eight aspacts were: adequale and fair compensation, safe and healthy 
environment, development of human capacities, growth and security, social integration, 
constitutionalism, total life space and the social relevance. 
 2. The comparisons of work life quality of the teachers in Ban Kruat distict Buriram 
primary educational service area office 2. Saparated by school size were not significantly 
different 
 
ค าส าคัญ 
  คุณภาพชีวิตการท างาน ข้าราชการครูอ าเภอบ้านกรวด ขนาดของโรงเรียน  
 
ความส าคัญของปัญหา 
            ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างหันมาให้ความสนใจทรัพยากรบุคคลมากขึ้น  ซึ่งถือว่า 
“คน” เป็น “ทุนมนุษย”์ มีความส าคัญ ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลรักษาคน ผู้ซึ่งท างานเพ่ือให้อยู่กับองค์กรนาน ๆ 
จึงได้หันมาให้ความสนใจกับคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality  of  Work Life) ของผู้ปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า สังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นเหตุให้วิถีชีวิตของคนไทยต้องเปลี่ยนไปผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท าให้การด ารงชีวิตของบุคคลได้รับ
ผลกระทบในด้านบทบาทหน้าที่ และคุณภาพชีวิตการท างานมากขึ้น การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาองค์กร  ซึ่งถือว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความส าคัญอย่างยิ่ง และเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่จะท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ดังนั้นการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภาครัฐ หากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานทางด้านประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลต่อไป) ส่วนมาตรฐานในการก าหนดคุณภาพชีวิตการท างาน  (Quality  of  Work  Life  Indicator) 
จะพิจารณาจากการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ                  
มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน มีการท างานร่วมกันและ
สัมพันธภาพที่ดี มีสิทธิส่วนบุคคล มีการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม โดยมีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิต
ส่วนตัว ตลอดจนกิจกรรมการท างานเป็นไปในลักษณะที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม บุคลากรที่มีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานที่ดีสามารถท างานได้อย่างมีความสุข มีความกระตือรือร้น ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มาพัฒนางานในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติงาน มีความเต็มใจที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการต่อไป  มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบันตลอดจนสามารถปรับตัวให้มีศักยภาพภายใต้นโยบาย การปฏิรูประบบราชการได้ โดยใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองในการท างานอย่างมีเป้าหมาย มองเห็นผลส าเร็จที่เกิดจากการท างานของตนและของ
องค์กรเป็นหลัก ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพของตนเองให้ดีขึ้น เช่น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความ
เป็นธรรมในทางก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน ประกอบกับในสภาวการณ์
ปัจจุบัน องค์กรยุคใหม่ ได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบข้อมูลในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีความก้าวหน้าทันสมัย
และทันเหตุการณ์  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา (สุนทรีพร อ าพลพร, 2552) 

พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ครูจะต้องมี
บทบาทส าคัญในการจัดกระบวนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  การบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนเป็นบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนาครู ให้เป็นผู้มีศักยภาพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ครูมีขวัญก าลังใจที่ดี มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเองให้เต็มความสามารถ 
สภาพแวดล้อมการท างานก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพ การท างาน ครูที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่
มีผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพจิต เช่น ขาดความปลอดภัยขาดความสะดวกสบาย การติดต่อสื่อสารไม่
สะดวกย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง ปัญหาอุปสรรคส่วนหนึ่งที่ส าคัญเนื่องมาจากบุคลากรที่เป็น
ครูส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติงานตรงตามความรู้ความสามารถที่ตนถนัด (สุนทรีพร อ าพลพร, 2552) 
 ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู อ าเภอบ้าน
กรวด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในปัจจุบันมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่
ในระดับใด และเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูอ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการครู
หรือผู้ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน หรือสถานศึกษาของรัฐบาล ในอ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด 1, 2, 3 และ4 ปี
การศึกษา 2555    
 ผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ นอกจากจะท าให้ผู้ที่ศึกษาได้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการครูในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์แล้ว หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งผู้อ านวยการโรงเรียนได้ทราบถึง ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อ
การปฏิบัติงาน หรือทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูในด้านต่าง ๆ จะได้น าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาจัดท าหลักสูตร การฝึกอบรม วางแผนส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการครูให้ดีขึ้น ซึ่งจะท าให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการท างาน ท าให้การท างานของครูมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของ
ประเทศชาติ ทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต  2 ให้สูงขึ้นและมีคุณภาพมาตรฐานต่อปี 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย 
 1. ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูอ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอย่างไร 
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 2. ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูอ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างาน
แตกต่างกันหรือไม่  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูอ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงานเขตพ้ืน
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู อ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู อ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน เป็นขนาดเล็กจ านวน 120 คน ขนาด
กลาง จ านวน 235 คน และขนาดใหญ่ จ านวน 207 คน จ านวน 47 โรงเรียน  ซึ่งปฏิบัติการสอน ในปี
การศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 562 คน (ศูนย์ปฏิบัติการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551)   
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ข้าราชการครู อ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงานเขตพ้ืน
ทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปฏิบัติการสอน ในปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 233 คน ซึ่งได้มาโดย
ใช้ตารางการค านวณหาขนาดที่เหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของเครซี มอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970 อ้างถึงใน เสาวณีย์ ค้ าคูณ, 2550) ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) ดังนี้ สุ่มแบบแบ่งชั้นเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน  86 คน โรงเรียนขนาดกลาง 
จ านวน 97 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 50 คน   
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนที่ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติการ
สอนอยู่ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับการศึกษาขนาดของโรงเรียน    
  ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการท างาน โดยสร้างตามแนวคิดของ
ฮิวส์ และคัมมิ่งส์ (Huse & Commings, 1980 อ้างถึงใน สุนทรีพร อ าพลพร, 2552) ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ด้าน 
คือ 1) ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 2) สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3) การพัฒนา
ความสามารถของบุคคล 4) ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 5) บูรณาการทางสังคม 6) ระเบียบข้อบังคับใน
การปฏิบัติงาน 7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และ 8) การปฏิบัติงานในสังคม มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ต่ าที่สุด ต่ า ปานกลาง สูง และสูงที่สุด 
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  4.1 การแสดงผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน ที่ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติการสอนอยู่ 
โดยใช้สถิติการหาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  
  4.2 การแสดงผลการศึกษาข้อมูลด้านระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู  
อ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
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  4.3 เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูอ าเภอบ้านกรวด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยใช้สถิติการทดสอบเอฟ (F-test) 
เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
method) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู อ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ทั้ง 8 ด้าน อยู่ในล าดับสูง เรียงระดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด ได้ดังนี้ 
คือ ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน การปฏิบัติงานในสังคม ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน บูรณา
การทางสังคม สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน การพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับสูง 
(  = 4.01, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับสูง  ( = 4.13, S.D.=0.54) 
รองลงมา ได้แก่ การปฏิบัติงานในสังคม อยู่ในระดับสูง (  =4.10, S.D.=0.61) และค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม อยู่ในระดับสูง (  =3.80, S.D.=0.72)   
 2. การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู อ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู อ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนขนาดกลางมีค่าเฉลี่ย
ระดับคุณภาพชีวิตการท างานสูงสุด (  =4.05, S.D.=0.57) รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก                    
(  = 4.02, S.D.=0.46) และค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียน ขนาดใหญ่ ( =3.97, S.D. =0.41) และ
ข้าราชการครูอ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ที่อยู่ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
โรงเรียนขนาดเล็ก มีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานสูงสุด ( =4.10, 
S.D.=0.58) โรงเรียนขนาดกลาง  ด้านการปฏิบัติงานในสังคมสูงสุด ( =4.22, S.D.=0.62) โรงเรียนขนาดใหญ่ 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานสูงสุด (  =4.13, S.D.=0.49) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้าน
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก ( =3.91,  S.D.=0.58) โรงเรียนขนาดกลาง  
( =3.75, S.D.=0.90) และโรงเรียนขนาดใหญ่ ( =3.75, S.D.=0.64)            
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู อ าเภอบ้านกรวด 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู อ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตชีวิตการท างานของข้าราชการครู อ าเภอ
บ้านกรวด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูอ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับแรก ได้แก่ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
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การท างาน อยู่ในระดับสูง รองลงมา ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานในสังคม อยู่ในระดับสูงและค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม อยู่ในระดับสูง ซึ่งทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของคุณวุฒิ เดชเสถียร 
(2549) ที่พบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู อ าเภอบ้านกรวด สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนคือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จากการพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู อ าเภอบ้านกรวด 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่า  โรงเรียน
ขนาดกลางมีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการท างานสูงสุดรองลงมา ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก และล าดับสุดท้าย 
ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ โดยภาพรวมทุกโรงเรียนมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านระเบียบข้อบังคับใน การปฏิบัติงาน
สูงสุด โรงเรียนขนาดกลาง ด้านการปฏิบัติงานในสังคมสูงสุด โรงเรียนขนาดใหญ่ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างานสูงสุด ส่วนด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ล าดับแรก ได้แก่ โรงเรียน
ขนาดเล็ก รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง และค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู อ าเภอบ้านกรวด สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของข้าราชการครู หรือผู้ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเพิ่มข้ึนโดยในด้านที่ครูมีระดับคุณภาพชีวิต
การท างานที่สูงอยู่แล้วควรคงสภาพไว้             
 2. ควรเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานและให้ได้รับโอกาสใน
การศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนวิทยฐานะ รวมทั้งให้การสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของครู  อยู่เสมอ และส่งเสริม
ให้ครูได้รับการอบรมกับหน่วยงานอื่นอย่างสม่ าเสมอ 
 3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครู ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและให้ค าแนะน าแก่เพ่ือน
ร่วมงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ให้ครูมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างานของโรงเรียนมากขึ้น  เปิดโอกาสให้ครูได้
แสดงความสามารถจนเป็นที่ยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงาน 
 4. ควรจัดสรรเวลาให้ข้าราชการครู มีความสมดุลระหว่างเวลาพักผ่อนกับเวลาปฏิบัติงาน                      
การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมีความเหมาะสมสร้างโอกาสให้ครูเข้าร่วม
กิจกรรมสังสรรค์กับเพ่ือนร่วมงาน และมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมโดยไม่ท าให้เกิด
ปัญหาครอบครัว 
 5. ควรให้ข้าราชการครู ได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนชุมชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอัน
ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับครูผู้สอน น านักเรียนออกไปศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ของชุมชน รวมทั้งให้บริการ
ทางการศึกษาแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
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 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูในจังหวัดอ่ืน หรือในสังกัดอ่ืน เพ่ือจะได้
ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการท างานได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนที่คาดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน เช่น 
ความเครียด ค่านิยม ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น 
 3. ควรศึกษาวิจัยหาแนวทางในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนา หรือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตการท างานของข้าราชการครู โดยเฉพาะในด้านค่าตอบแทนที่ เหมาะสม และเป็นธรรม ควรให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยค านึงถึงความเท่าเทียมของเงินเดือน ต าแหน่ง เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือ
จะได้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการท างานได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถที่จะน าผลการวิจัยมาอธิบายได้อย่าง
กว้างขวาง เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการจัดการช่วยเหลือหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ครูต่อไป 
 4. ควรมีการวิจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของช้าราชการครูและคุณภาพการปฏิบัติงาน ของครูใน
สถานศึกษาขนาดต่าง ๆ   
 5. ควรมีการวิจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของช้าราชการครูตามตัวบ่งชี้ในความส าเร็จในแต่ละด้านของ
ครูไปสู่การปฏิบัติ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ตามวุฒิการ ศึกษาของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2555 จ านวน 334 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ แบบมาตรฐานตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม
วิธีของลิเคิร์ท จ านวน 68 ข้อมีความเชื่อมั่น 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิตทิี (Independent t-test)  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยา

คาร จังหวัดบุรีรัมย์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความต้องการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานวิชาการของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในระดับมากคือ ด้าน
การเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาและระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านการเข้าร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ ด้านการเข้าร่วมด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา และด้านการเข้าร่วมในการ
ตัดสินใจตกลงใจ ตามล าดับ  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้ปกครองนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้ปกครอง เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า 
ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจตกลงใจ ด้านการเข้าร่วมด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนาและด้านการเข้าร่วมใน
การติดตามและประเมินผลโครงการแผนงานการพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการ
เข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาไม่แตกต่างกัน 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to investigate and compare the  guardiences’ needs of 
participating in academic administration in Bankruatwittayakarn School, Buriram province in the academic year 
2011. The sample of consisted of 334 guardians in Bankruatwittayakarn School, Buriram province.                            
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The instrument word to collect date was 68 items of Likert’s five-point rating scale questionnaire with reliability 
of 0.82. The statistics used analysis were percentage, mean, standard deviation and independent t-test. 

The results were as follows: 
1. Overall, The guardians’ needs of participating in academic administration in Bankruatwittayakarn 

School, Buriram province. Were at a moderate level. Considering each aspect, it was found that in order of high 
level to low level, The results were as follows: benefits of development, participation and monitoring the 
project, participating in implementation of plans and projects, and participation in decision making respectively. 

2. The comparison of the level of participation in academic administration of the guardians in 
Bankruatwittayakarn School, Buriram province, classified by educational level, in overall aspects, indicated 
significant difference at the level of .05. As for each aspect, there aspects,i.e, participation in decision making, 
participation in implementation of plans and projects, and participation and monitoring the projects, were 
statistically significantly different at the levelof .05. However, participation in benefits of development did not 
differ. 
 
ค าส าคัญ 
           การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การบริหารวิชาการ วุฒิการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และการจัด
การศึกษาในระบบโรงเรียนในอดีตมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นบุคคลส าคัญในครอบครัวที่ถ่ายทอดความรู้จากรุ่น
หนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง แต่เมื่อรูปแบบสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเพราะความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเทคโนโลยี
และการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น  ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่สามารถจัดการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆแก่บุตร
หลานได้ โรงเรียนจึงเป็นสถานศึกษาหลักที่ต้องรับหน้าที่ในการถ่ายทอด ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตามพ่อแม่ยังคงเป็นผู้ดูแล
และมีความส าคัญในการเป็นแบบอย่างหล่อหลอมความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรม ปลูกฝังค่านิยม ความรัก และ
คุณค่าของการมีชีวิต พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีสาระส าคัญในด้านความตระหนักถึง
หน้าที่ในการจัดการศึกษาภาคบังคับและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในหมวดที่ 6 มาตราที่ 8(2) กล่าวว่า “ให้
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” มาตราที่ 9(6) กล่าวว่า“การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเยาวชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืนๆ ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” มาตราที่ 29 กล่าวว่า “ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคลในครอบครัว ชุมชน 
มีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรร ภูมิปัญญา และวิทยาการต่างๆ และ
มาตราที่ 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารการจัดการศึกษาโดยตรง  

พ่อแม่ถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิดลูกที่สุดมีอิทธิพลในการหล่อหลอมลูกให้เป็นพลเมืองดีหรือเป็นพลเมืองร้ายมากกว่า
ใครๆเป็นธรรมดาที่พ่อแม่ทุกคนย่อมปรารถนาให้ลูกของตนเป็นพลเมืองดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวทั้งสิ้น 
เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์อันนี้พ่อแม่จ าต้องมีจรรยาบรรณ คือ มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อลูกของตนท าให้ลูกเป็นคนดี
ดังประสงค์ได้แล้วยังเป็นเหตุให้ลูกเกิดความส านึกและซาบซึ้งในตัวพ่อแม่ว่าเป็นผู้มีพระคุณแก่ตนอย่างแท้จริงและ
เป็นเหตุจูงใจให้ลูกสนองตอบพระคุณในโอกาสต่อไปด้วย  
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน เป็นการสร้างคุณค่าการศึกษาให้กับเด็ก และเป็นการสร้างสรรค์
คุณค่าให้แก่สังคม ซึ่งหมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน ในการสร้างสรรค์พัฒนาเด็กให้เต็ม
ศักยภาพ ท าให้การจัดการศึกษามีคุณภาพประสิทธิภาพมากขึ้น  ผู้ปกครองเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญที่ท าให้การ
จัดหลักสูตรการศึกษามีคุณค่าต่อเด็ก และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน การให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมนั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับครูและโรงเรียน จะเลือกใช้ตามที่เห็นเหมาะสมและ ตรงกับความ
ต้องการของผู้ปกครอง (เจือจันทร์ จงสถิตอยู่, 2544) 

บทบาทการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นมีตั้ งแต่ ในระดับการปฏิบัติและระดับนโยบาย 
ในระดับปฏิบัติ ได้แก ่การเป็นครูร่วมสอน ที่มีสาระส าคัญมากกว่าการเป็นอาสาสมัคร นั่นหมายถึงการที่ผู้ปกครองจะ
มีส่วนร่วมในการก าหนดบทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับครูในชั้นเรียนของลูก เนื่องจากผู้ปกครอง
จ านวนไม่น้อยมีประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพที่อาจให้ข้อมูลความรู้ความช านาญเฉพาะที่มากไปกว่าต ารา
เรียน ทั้งนี้ครูร่วมสอนควรจะต้องวางแผนหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การสร้างกิจกรรมหนุนเสริม ไปจนถึง
การติดตามประเมินผลร่วมกับครูซึ่งบทบาทนี้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลในหลายประเทศเช่นอังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น และ สิงคโปร์ (สร้อย  ทรัพย์ประสม, 2549) 

นอกจากนี้ก็อาจมีบทบาทปฏิบัติในการเยี่ยมบ้านการช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหาหรือมีลักษณะพิเศษ 
รวมถึงอาจมีบทบาทจัดกิจกรรมที่น่าสนใจในวันหยุดให้แก่กลุ่มพ่อแม่หรือเด็ก ตลอดจนการช่วย งานหรือสนับสนุน
งานค้นคว้า วิจัยหรืองานห้องสมุดของโรงเรียน โดยปกติพ่อแม่ผู้ปกครองจ านวนหนึ่งมัก ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการสมาครู/ผู้ปกครองอยู่แล้วแต่โรงเรียนอาจคิดถึงการมีส่วนร่วมที่มากไปกว่านี้ นับแต่การเชิญ
ผู้ปกครองให้กว้างขวางขึ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมคิดตั้งแต่การสร้าง “ธรรมนูญโรงเรียน” ตลอดจนการ
สนับสนุนให้เกิดกลุ่มผู้ปกครองที่ติดตามแผนการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง การสร้างกระบวนการพัฒนา“ผู้น า” แก่กลุ่ม
ผู้ปกครอง การกระจายอ านาจให้ผู้ปกครองตรวจ สอบผลงานของโรงเรียนได้อย่างโปร่งใส ตลอดจนการร่วมเป็น
วิทยากรเป็นคณะกรรมแผนการศึกษาต่างๆ เป็นต้น แต่ในภาพรวมของสังคมไทย พ่อแม่ ผู้ปกครองและประชาชนส่วน
ใหญ่ ยังไม่รู้หรือไม่มีส านึกในเรื่องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาและแม้แต่ไม่รู้ว่ามี”สิทธิ”ที่จะร้องขอเป็นคณะกรรมการ
การศึกษาในระดับต่างๆ ตั้งแต่โรงเรียนไปจนถึงเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างไรก็ดีจุดชี้ขาดที่ส าคัญยังคงอยู่ที่วิสัยทัศน์ใน
ความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรียน  

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษประจ าอ าเภอที่มี
จ านวนนักเรียนเป็นจ านวนมากและ จัดการศึกษาในหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพร้อมเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาที่เน้น
ทั้งด้านความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มีการร่วมมือ
กับผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลในชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น   
4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานบุคคล เพ่ือให้การ
พัฒนาโรงเรียนครอบคลุมทุกด้านของการบริหาร และงานบริหารวิชาการเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดอีกทั้งเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาในการบริหารจัดการองค์การการศึกษา 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่างานวิชาการเป็นงานที่มีขอบข่ายครอบคลุมหลายด้านอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้
เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนทุกด้านซึ่งสามารถสรุปขอบเขตของงานวิชาการได้ดังนี้งานการจัดหลักสูตร งานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน งานการใช้วิธีการสอน และการใช้สื่อการเรียนการสอนงานการวัดผลการเรียนการสอน และ
การนิเทศการสอน ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมวางแผนรับผิดชอบ ร่วมตัดสินใจตามหลักการ
นโยบายกระจายอ านาจที่ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมประเมินหลักสูตร และการบริการต่างๆ ที่ในโรงเรียนจัดขึ้น พร้อมกัน
นี้ผู้ปกครองมีโอกาสแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเกี่ยวกับตัวเด็กด้วย (กัมภณฑ ์จุนโท, 2543) อีกทั้งพบว่า ความต้องการการ
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มีส่วนร่วมบริหารวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหาร
อากาศและเปรียบเทียบความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการทั้ง 5 งานของบุคลากรในสถานศึกษา             
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศที่
เป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน จ านวน 189 คน พบว่า ความต้องการมีส่วนร่วมบริหารงาน
วิชาการบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (อนุรักษ์ มีเพียร, 2551) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าผู้ปกครองนักเรียนในปัจจุบันมีความต้องการมีส่วนร่วม ในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ มากน้อยเพียงใด เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของ
ผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนบ้านกรวด วิทยาคาร
จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในระดับใดและ เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้ปกครองแตกต่างกันหรือไม่  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียน
บ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้ปกครอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์                   
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2,586 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ 
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 334 คน โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้มาโดย
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  ซึ่งมีความคลาดเคลื่อน .05  

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
จ าแนกวุฒิการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 1 ข้อ 
และแบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้าน
กรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะข้อค าถามของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)               
มี  5 ระดับของลิเคอร์ท จ านวน 68 ข้อ ตามกระบวนการความร่วมมือ  4 ขั้นตอนของยาดาฟ (Yadav, 1980)  คือ                   
(1) ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจตกลงใจ (2) ด้านการเข้าร่วมด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา (3) ด้านการเข้า
ร่วมในการติดตามและประเมินผลโครง การแผนงานการพัฒนา (4) ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
และตามขอบข่ายและภารกิจงานวิชาการที่ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 จ านวน 17 ด้าน ดังนี้ 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  2) การวาง แผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอน ผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
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แหล่งเรียนรู้  9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา       
12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้ม แข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอ่ืน 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา                                
16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา และ  17) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
            3. การหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยวิธี IOC (Index of 
Item-Objective Congruence) แล้วน าผลการพิจารณาไปท าการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อรายการกับประเด็นหลักของความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในแต่ละด้านที่
ศึกษาวิจัย โดยให้คะแนนดังนี้ ถ้าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นหลักให้คะแนน +1 ถ้าไม่แน่ใจให้คะแนน 0 และถ้าไม่
สอดคล้องให้คะแนน -1 จากนั้นคัด เลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .50 ขึ้นไป พบว่า ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.67-1.0 และน าแบบสอบถามที่ผ่าน การวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out)  กับผู้ปกครอง
จ านวน 30 คน ซึ่งไม่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ น าผลการทดลองมาวิเคราะห์หาค่า ความเชื่อมั่น 
(Reliability) แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา โดยวิธีของครอนบัค ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา α (Alpha Coefficient) 
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.82 การวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้ปกครอง 
โดยใช้ค่าที (t-test) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 
ผลการวิจัย 
 1. ระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.32, S.D.=0.29) เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.67, S.D.= 0.36) รองลงมาคือด้านการ
เข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ ( =3.43, S.D.=0.38) ด้านการเข้าร่วมด าเนินการของแผนและ
โครงการพัฒนา ( =3.24, S.D.=0.36) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจตกลงใจ                  
( =2.96, S.D.=0.36)   
  1.1 ระดับความต้องการมีส่วนร่วม ในการบริหารงานวิชาการ ของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนบ้าน
กรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจตกลงใจในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง  ( =2.96, 
S.D.=0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือร่วมในการตัดสินใจ หรือตกลงใจในการส่งเสริม และ 
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา รองลงมา
คือร่วมในการตัดสินใจหรือตกลงใจในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ร่วมในการตัดสินใจหรือ 
ตกลงใจพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  
  1.2 ระดับความต้องการมีส่วนร่วม ในการบริหารงานวิชาการ ของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนบ้าน
กรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์  ด้านการเข้าร่วมด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง              
( =3.24, S.D.=0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา รองลงมา คือมีส่วนร่วมในการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีส่วนร่วมในการพัฒนา หรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  
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  1.3 ระดับความต้องการมีส่วนร่วม ในการบริหารงานวิชาการ ของผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียนบ้าน
กรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการแผนงานการพัฒนาในภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลา ( =3.43, S.D.=0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือร่วมติดตาม และ
ประเมินผลการแนะแนวของโรงเรียน รองลงมาคือ ร่วมติดตาม และรับทราบการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน และข้อที่มีค่าค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ร่วมติดตามผลการส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
  1.4 ระดับความต้องการมีส่วนร่วม ในการบริหารงานวิชาการ ของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนบ้าน
กรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                      
( =3.67, S.D.=0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ได้รับประโยชน์จากการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน รองลงมาคือ ได้รับผลประโยชน์จากการส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น  
  1.5 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามีระดับความต้องการ มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการเข้าร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ จากการพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =3.69, S.D.= 0.87) รองลงมาคือ ด้านการเข้าร่วมในการติดตาม และ
ประเมินผลโครงการแผนงานการพัฒนา ( =3.32, S.D.=0.38) ด้านการเข้าร่วมด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา                
( =3.08, S.D.=0.27)  และด้านที่มีค่า เฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจตกลงใจ ( =2.80, S.D.=0.26) 
  1.6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษามีระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการ
บริหารวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเข้าร่วมในการรับ ผลประโยชน์จาก
การพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =3.86, S.D.=0.31) รองลงมาคือ ด้านการเข้าร่วมในการ ติดตาม และประเมินผลโครงการ
แผนงานการพัฒนา ( =3.58, S.D. = 0.33) ด้านที่มีค่า เฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจตกลงใจ ( =3.20, 
S.D.=0.37) 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียน
บ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้ปกครอง เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านการเข้า
ร่วมในการตัดสินใจตกลงใจ ด้านการเข้าร่วมด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา และด้านการเข้าร่วมในการติดตาม 
และประเมินผลโครงการแผนงานการพัฒนา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการเข้าร่วมในการ
รับผลประโยชน์จากการพัฒนา ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้ปกครอง
นักเรียนในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ มีประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร มีระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ เมื่อ
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้ปกครองแตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้านยกเว้นด้านการเข้าร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาไม่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาทั้งประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาและ
สูงกว่ามัธยมศึกษาล้วนให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนอยู่
ในระดับมาก และส่วนใหญ่ระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการจะอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของประพันธ์ เดชสวัสดิ์ (2552) ที่พบว่า สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงาน
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โรงเรียนด้านวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านวิชาการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เช่นกัน  ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก 
ผู้ปกครองให้ความส าคัญต่อผลของการบริหารวิชาการในโรงเรียนที่จะส่งผลต่อการพัฒนานักเรียน และผู้ปกครองของ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีระดับความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการด้านการเข้าร่วมในการ
ติดตาม และประเมินผลโครงการแผนงานการพัฒนา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้ปกครองยังให้ความส าคัญกับ
บุตรหลานมากในระดับหนึ่งซึ่งอาจจะมากว่ากว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จึงท าให้ผู้ปกครองสนใจ
ติดตามและประเมินผลโครงการ แผนงานการพัฒนาของโรงเรียนมากเช่นกัน  
 2. เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้ปกครองนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา อยู่ในระดับมาก                 
ส่วนด้านการเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ ด้านการเข้าร่วมด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา และ
ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจตกลงใจ อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
  2.1 ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจตกลงใจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด โดยผู้ปกครองมีความต้องการร่วมตัดสินใจหรือตกลงใจในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา รองลงมาคือ ร่วมในการตัดสินใจหรือตกลง
ใจในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และมีความต้องการร่วมในการตัดสินใจหรือตกลงใจพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นในระดับที่น้อยที่สุด อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับ
และส่งเสริมงานวิชาการแต่ยังขาดความรู้ด้านหลักสูตรจึงมีความต้องการในการตัดสินใจหรือวางแผนงานด้านหลักสูตร
ค่อนข้างน้อย 

2.2 ด้านการเข้าร่วมด าเนินการของแผน และโครงการพัฒนาในส่วนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
พบว่า ผู้ปกครองมีระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ             
มีความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดท าระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา และมีความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นในระดับที่
น้อยที่สุด อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองเห็นความส าคัญของเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุตร
หลานแต่ไม่มีความรู้เรื่องการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นจึงมีความต้องการเข้าร่วมด าเนินการค่อนข้างน้อย 

 2.3 ด้านการเข้าร่วมในการติดตาม และประเมินผลโครงการแผนงานการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางโดยพบว่าระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการแนะแนวของโรงเรียนมากที่สุด 
รองลงมา คือ ผู้ปกครองมีความต้องการร่วมติดตามและรับทราบการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียนและมีความต้องการมีส่วนร่วมติดตามผลการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคลครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาในระดับที่น้อยที่สุดอาจเนื่องมากจากผู้ปกครองเห็น
ความส าคัญในการแนะแนวทางการศึกษาของบุตรหลาน แต่ไม่ทราบแนวทางในการติดตามผลของการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการศึกษาว่าด าเนินการได้อย่างไร จึงมีความต้องการมีส่วนร่วมติดตามผลการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาค่อนข้างน้อย 
  2.4 ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก                      
โดยพบว่า ผู้ปกครองมีระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์จากการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนมากที่สุด รองลงมาคือ ความต้องการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์จากการ
ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา และมีความต้องการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา หรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้
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ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ในระดับที่น้อยที่สุด เป็นผลมาจากผู้ปกครองอยากเห็นประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือในการพัฒนา 

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนแต่ไม่เล็งเห็นประโยชน์จากหลักสูตรเนื่องจากขาดความรู้ความเข้า
ในในด้านการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

3. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามีระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการบริหารงานวิชาการที่อยู่ในระดับมากคือ ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา และส่วนใหญ่มี
ระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการเข้าร่วมใน
การติดตาม และประเมินผลโครงการแผนงานการพัฒนา รองลงมาคือ ด้านการเข้าร่วมด าเนินการของแผนและโครงการ
พัฒนาและค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจตกลงใจ ส่วนผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่า
มัธยมศึกษามีระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา รองลงมาคือ ด้านการเข้าร่วมในการติดตาม และ
ประเมินผลโครงการแผนงานการพัฒนา และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการเข้าร่วมด าเนินการของแผน และโครงการพัฒนา 
ส่วนด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจตกลงใจ มีระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง                
จากการที่ผู้ปกครองนักเรียนที่มวีุฒิการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษามีระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากอาจเนื่องมาจากผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานด้านวิชาการของทางสถานศึกษา
ในระดับหนึ่ง แต่ผู้ปกครองที่มวีุฒิการศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจจึงไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นหรือมีส่วนร่วมมากเท่าที่ควร 
   
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบรายข้อที่เป็นประเด็นที่จะท าให้ทราบ
ความต้องการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของผู้ปกครองนักเรียนน าไปสู่การพัฒนาความร่วมมือและส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ด้านการเข้าร่วมในการตัดสินใจตกลงใจ โรงเรียนควรส่งเสริมความร่วมมือในการให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนจากการน าประสบการณ์จริงมาใช้ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมความ
ร่วมมือในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของบุตรหลาน การวางแผนการจัดหาหนังสือแบบเรียนของโรงเรียนการ 
ก าหนดวางแผนการนิเทศการศึกษาของโรงเรียน การก าหนดแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อ่ืน การเสนอแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การเสนอแนะแนวทางการการพัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยี               
เพ่ือการศึกษาและอ่ืนๆ รวมถึง การด าเนินการวางแผนและพัฒนาเนื้อหาสาระด้านวิชาการบางแขนงวิชาให้เป็นหลักสูตร
ท้องถิ่นให้มากขึ้นโดยการประชุมเครือข่ายหรือการประชุมผู้ปกครอง 
  1.2 ด้านการเข้าร่วมด าเนินการของแผน และโครงการพัฒนา โรงเรียนควรส่งเสริมความร่วมมือในการให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนเพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการวิจัยร่วมส่งเสริมการจัดอบรมการ
แสวงหาความรู้จากสถานประกอบการ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความร่วมมือด้านวิชาการแก่ชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือสู่ประสิทธิภาพของงานด้านวิชาการ ร่วมด าเนินการนิเทศการศึกษาของนักเรียนจากการประชุมผู้ปกครอง และจากการ
ออกเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษาในทุกปีการศึกษาร่วมด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
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จากการมีส่วนร่วม สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการรับการแนะแนว สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้
นักเรียนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และอ่ืนๆ รวมถึงมีส่วนร่วมจัดหาแหล่งการเรียนรู้และส่งเสริม
ความเป็นเลิศให้กับนักเรียนเพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  1.3 ด้านการเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการแผนงานการพัฒนาโรงเรียนควรส่งเสริมให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การ
อบรม และการแสวงหาความรู้ของชุมชน ติดตามผลการนิเทศการศึกษาจากการรายงานผลการเรียนและด้านอ่ืน  ๆรวมถึง
ร่วมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้รับรับผิดชอบจัดหาพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี ติดตามการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้กับบุตรหลาน 

 1.4 ด้านการเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง
นักเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงควรส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในรูปแบบนี้ให้ยั่งยืนตลอดไป เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากการที่ผู้ปกครองเล็งเห็นความส าคัญของการได้รับประโยชน์จาการพัฒนาการศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมการด าเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการของทางโรงเรียน 
2.2 ควรศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน า                            
หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง 184 คน เมื่อได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้วผู้วิจัยท าการสุ่มโดยใช้ ประสบการณ์การท างานเป็นชั้นของการสุ่ม แล้วท าการสุ่มอย่างง่ายตาม
สัดส่วนของชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่าวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้                
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
 2. ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลัก ธรรมาภิบาล  ไปใช้ในการ
บริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study and compare the teacher’s opinions toward the 
implementation of good governance by school administrators, classified by work experience.                        
The sample on administrator’s good governance principals implementation according to school 
teacher’s opinion classified by work experience. The populations and samples of 184 teachers.                    
The instrument was a rating scale questionnaire. The statistics wads for analysis were percentage, 
mean, standard deviation and t-test. 

The findings were as follows: 
 1. In overall and each aspect, the implementation of good governance by the school 
administrators under the Thirty Second Secondary Educational Service Area 32 was at a high level. 
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 2. The opinions of teachers with different work experience toward the implementation of good 
governance by the school administrator, as a whole, were significantly different of the level .05 
 
ค าส าคัญ  
 การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร ธรรมาภิบาล การบริหารการศึกษา 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยมีความสนใจและตื่นตัวในเรื่องธรรมาภิบาลอย่างมาก โดยเฉพาะภายหลังจากการบังคับใช้
รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 นอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจมีส่วนท าให้ความสนใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลมีมากยิ่งขึ้น เป็นที่
เชื่อกันว่าหากประเทศไทยมีการน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานภาคราชการ เอกชน และประชาชนแล้ว 
จะท าให้ประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี และเกิดความเป็นธรรมในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยในปัจจุบันยังมีปัญหานานัปการที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาไปสู่การมีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง เช่น 
วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ กลุ่มอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่ต้องการรักษาสถานภาพดั้งเดิมไว้ นอกจากความ
พยายามของนักวิชาการ ผู้รู้และผู้สนใจที่เกี่ยวข้องแล้ว องค์กรระหว่างประเทศจัดว่ามีบทบาทในการผลักดันให้เกิด
ธรรมาภิบาลและการปฏิรูปองค์กรของรัฐได้ ดังเช่นธนาคารโลกมีบทบาทในการจัดการบริการการใช้จ่ายของภาครัฐ
และการปฏิรูประบบราชการ กล่าวคือ ธนาคารโลก นอกจากจะให้ความส าคัญและช่วยเหลือประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับ                   
ธรรมาภิบาลแล้ว ยังรวมถึงได้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ในด้านความช่วยเหลือทางการเกษตร การแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันสมัยขึ้นในขณะที่ International Monetary Fund (IMF) กระตุ้นให้มีการปรับโครงสร้างของสถาบันการเงิน และ                
การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วน United Nations Development Program (UNDP) สนับสนุนให้มีการจัดท า
โครงการน าร่องเพ่ือกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Asian Development Bank 
(ADB) เป็นองค์กรส าคัญอีกองค์กรหนึ่งที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยค่อนข้างมาก  ดังเห็นได้จากช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2511-
2540  ประเทศไทยได้รับทุนความช่วยเหลือจาก ADB ในรูปของเงินกู้ประมาณ 4.25 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และอีก 
37.4 พันล้านเหรียญในรูปของความช่วยเหลือพิเศษความช่วยเหลือหลัก  ๆที่ ADB ให้ (สถาบันพระปกเกล้า, 2543) มีดังนี้ 
 1. การกระจายอ านาจและการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 2. การส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรของรัฐ 
 3. การเร่งให้มีการปรับโครงสร้างเพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 4. การลดบทบาทการแทรกแซงของรัฐและการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจไทย 
 5. การส่งเสริมให้มีการประสานงานในขั้นตอนของการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติ 
 6. การสนับสนุนให้มีการปฏิรูปกฎหมายและระบบตุลาการ 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 
ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษา ต้องยึดว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญมากที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้               
1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้                    
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ท าได้คิดเป็น 
ท าให้รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้
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สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และมีความรอบรู้ทั้งที่ผู้สอนและผู้เรียนอาจเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ 6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ บิดา มารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545) 
 การที่สถานศึกษาบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายคือผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่ง และมีความสุขได้นั้นครูผู้
ปฏิบัติการสอนเป็นผู้ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และผู้ที่ส าคัญที่สุดในสถานศึกษาก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษานั่นเอง “ต าแหน่งและฐานะของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญและมีเกียรติสูงยิ่งที่ทางราชการและสังคมมอบให้ บทบาท
พฤติกรรมในการบริหารสถานศึกษา มีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของเยาวชน อาจจะกล่าวได้
ค่อนข้างมั่นใจว่าอนาคตที่สดใสหรือพร่ามัวของเยาวชนขึ้นอยู่กับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารค่อนข้างสูง 
รวมทั้งความเจริญก้าวหน้า ความราบรื่น ความมั่นคงในชีวิตราชการทั้งส่วนตัวและบุคลากร ตลอดจนพ่อแม่
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติล้วนมีส่วนรับผลกระทบจากการบริหารจัดการโรงเรียนของผู้บริหาร
เช่นเดียวกัน” (ถวิล มาตรเลี่ยม, 2545) 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ถ้าสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี ก็จะส่งผลต่อครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนให้มี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทุ่มเทในการสอนอย่างเต็มที่ เต็มก าลัง เต็ม
ความสามารถ และเสียสละซึ่งผลที่เกิดตามมาก็คือผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 ธรรมาภิบาล เป็นแนวทางการบริหารที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบแบบแผนในหลายระดับ เริ่มต้น
ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (บวรศักดิ์ อุวรรณโน อ้างถึงใน ธีระ รุญเจริญ, 2548) ต่อมารัฐบาล
ได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หน่วยงานระดับรองได้ประกาศหลักการ
การน าธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้น าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาโดยได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษา  ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง นอกจากนี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง พ.ศ. 2546 ได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้
เพ่ือให้สถานศึกษามอิีสระคล่องตังสามารถบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลักการ
กระจายอ านาจและการบริการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based management : SBM)  (ธีระ รุญเจริญ, 2548)               
ซึ่งผู้บริการสถานศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง “การบริหารสถานศึกษาจะต้องค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาชาติ                
ยึดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล” (รุ่ง  แก้วแดง, 2546) ดังนั้น
สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นกลไกที่ส าคัญที่สุดในการน าหลักการสู่การปฏิบัติ “ผู้บริหารโรงเรียนหากพิจารณาเปรียบเทียบ
กับผู้บริหารในองค์การประเภทอ่ืนแล้วถือว่ามีความส าคัญมากกว่า ทั้งนี้เพราะโรงเรียนเป็นองค์การให้บริการที่ผูกพันกับ
เรื่องของการสอนและการเรียนรู้เป็นหลักเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate goal) ของโรงเรียนก็คือการเรียนรู้ของนักเรียน”        
(Hoy & Miskel อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะและคนอ่ืน ,ๆ 2548) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
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บริหารสถานศึกษามากน้อยเพียงใดโดยการศึกษาจากความคิดเห็นของราชการครู เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยเป็นข้อมูลให้
ผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นแนวทางให้ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าไปใช้ใน
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้
บริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษาแตกต่างกัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าตามหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนก
ตามประสบการณ์การท างาน 
  
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.3 การสร้างเครื่องมือ 
  1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขต ประโคนชัย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 353 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan ที่
ระดับความคลาดเคลื่อน 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง 184 คน เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้วผู้วิจัยท าการสุ่ม โดยใช้
ประสบการณ์การท างานเป็นชั้นของการสุ่ม แล้วท าการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนของชั้นภูมิ   
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น  2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ประกอบด้วย ประสบการณ์การท างาน วิทยฐานะและขนาดสถานศึกษา 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

172 

ให้เลือกตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์คะแนนการเลือกตอบและให้คะแนนดังนี้ 
  5  หมายถึง  น าหลักธรรมาภบิาลไปใช้ในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง  น าหลักธรรมาภบิาลไปใช้ในระดับมาก 
  3  หมายถึง  น าหลักธรรมาภบิาลไปใช้ในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  น าหลักธรรมาภบิาลไปใช้ในระดับน้อย 
  1  หมายถึง  น าหลักธรรมาภบิาลไปใช้ในระดับน้อยที่สุด 
 การสร้างเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ ตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  แล้วน าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถามโดยขอค าแนะน า
จากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 
 3. สร้างเครื่องมือในการวิจัยตามนิยามค าศัพท์ 
 4. เสนอร่างเครื่องมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
 5. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content  
Validity) หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่ก าหนดไว้ โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) เลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปแล้ว
ปรับปรุงแบบสอบถาม  ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) ค่า IOC จากแบบสอบถามนี้                  
มีค่าระหว่าง 0.98-1.00 
 6. น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าผลการ
ทดลองมาใช้ค านวณเพ่ือหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) มีค่า .9869  
 7. น าเครื่องมือที่ทดลองใช้แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์  
 8. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
 9. น าเครื่องมือไปด าเนินการ 
 ขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ก าหนดขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือตามแผนภูม
ดังนี้ 
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ภาพที ่1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือน าไปขอ
ความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในการออกหนังสือของความร่วมมือ
เก็บรวบรวมข้อมูลไปยังสถานศึกษาต่างๆ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม พร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างโดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง 
 3. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 

ได้เครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ 

ทดลองใช้เครื่องมือ  (Try  Out)  และหาความเที่ยง 

เสนอเครื่องมือการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาความตรงเชิงเนื้อหา  ตรวจสอบ  แก้ไข  ปรับปรุง 

ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 

สร้างเครื่องมือการวิจัยตามนิยามศัพท์ 

ก าหนดกรอบและแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 

ศึกษาหลักการ  ทฤษฎี  และเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่รับคืนมา  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นได้ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยการหาค่าเฉลี่ย              
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการแปลผลช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51-5.00  หมายถึง  น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50  หมายถึง  น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50  หมายถึง  น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50  หมายถึง  น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.50  หมายถึง  น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในระดับน้อยที่สุด 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไป
ใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยสถิติทดสอบ (t-test 
Independent) 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 
 1. สถิติบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. สถิติทดสอบสมมุติฐาน ใช้สถิติทดสอบที (t-test Independent) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก             
( =3.56, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านหลักความ
รับผิดชอบ ( =3.72, S.D.=0.65) รองลงมาคือ ด้านหลักความโปร่งใส ( =3.66, S.D.=0.56) ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ( =3.45, S.D.=0.58) หลักความคุ้มค่า ( =3.49, S.D.=0.63)  
 2. ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่าง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้าราชการครูที่มี
ประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ในครั้งนี้
สามารถน ามาอภิปรายผลเพ่ือตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
  ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากคือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และ
ด้านหลักความรับผิดชอบ  อยู่ในระดับปานกลาง คือ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มี
ค่ามาก 3 อันดับแรก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านหลักความรับผิดชอบรองลงมา ได้แก่ ด้านหลักความโปร่งใส 
และด้านหลักนิติธรรม ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ ด้านหลักการมีส่วนร่วม   
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
32 ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่งต่อมาได้ออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ                  
พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลให้การบริหาร
สถานศึกษามีอิสระมากขึ้น ดังนั้นผู้อ านวยการสถานศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและหน่วยงานอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของหน่วยงาน ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การที่จะท าให้
ตัวชี้วัดนี้บรรลุผล ผู้บริหารการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มีส่วนผลักดันนโยบาย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ด าเนินการ จะท าให้การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จ านง นาหนองตูม (2550) วิจัยเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4                 
ผลวิจัยพบว่า สภาพการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู
ในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยที่มีค่ามาก 3 อันดับแรก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านหลักคุณธรรม รองลงมา ได้แก่ ด้านหลักความ
รับผิดชอบและด้านหลักนิติธรรมและสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัยนา เจริญผล (2552) วิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมา             
ภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ผลการวิจัย พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
มีความคิดเห็นในระดับมากทุกด้านโดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือหลักความรับผิดชอบส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือหลักการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย สมท่า (2547) ได้วิจัยเรื่อง 
การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจับพบว่า สภาพการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ “มาก” ทั้ง 6 หลัก เรียงล าดับคือ หลักคุณธรรมหลักนิติ
ธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่าและหลักความโปร่งใสและสอดคล้องกับงานวิจัยของ บวร  จุลลา (2548) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง การน าหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี สู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูมีการน าหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีสู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิคม 
สมจิตร (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปฏิบัติ โดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
แต่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าถึงแม้ผลการวิจัยในภาพรวมจะอยู่ในระดับมากแต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่                
ด้านหลักการมีส่วนร่วม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าหลังจากการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐานมาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้มีการกระจายอ านาจการบริหารสู่สถานศึกษามากขึ้น เมื่อมีการ
กระจายอ านาจให้สถานศึกษาแล้ว การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพจ าเป็นต้องบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งมี
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หลักการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีแต่ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังเป็นคนเดิม และเคยชินกับการบริหารแบบเดิมๆ ซึ่งไม่ค่อยกระจายอ านาจ ข้าราชการครูจึงมี
ความคิดเห็นว่าไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควร ดังนั้น ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 ควรพัฒนาในด้านนี้ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนก
ตามประสบการณ์การท างาน ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน                    
การบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 สามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
บริหารสถานศึกษาของตนเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการครู โดยรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 6 อันดับสุดท้ายได้แก่ 1) ผู้บริหารมอบหมายงานให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่โดยมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร  2) สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 3) สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 4) สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 5) ผู้บริหารใช้ กฎ ระเบียบข้อบังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และ                 
6) ผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ตามล าดับดังนั้นผู้อ านวยการ
สถานศึกษาควรมีความตระหนักและให้ความส าคัญในด้านดังกล่าวนี้เป็นพิเศษ 
  1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 น าผลการวิจัย เพ่ือวางแผนปรับปรุง 
พัฒนาการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป   
  2.1 ควรมีการศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน อ่ืนด้วย 
  2.2 ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ (1) เพ่ือศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่าย รายได้ (2) วิเคราะห์เปรียบเทียบ
รายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษา :                   
กองดุริยางค์ทหารบก เป็นการน าแนวคิดของการตัดสินใจลงทุนโดยการน าต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นในปีต่าง ๆ ในอนาคตของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษา :                     
กองดุริยางค์ทหารบกมารวมกัน (3) เพ่ือเปรียบเทียบกัน แบบที่ค านึงถึงมูลค่าของเงินในอนาคต หรือโดยอาศัยหลักการว่า
เงินจ านวนเดียวกันในปัจจุบันและอนาคตจะไม่เท่ากัน เป็นการวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางการเงินมาวิเคราะห์ เพ่ือประเมิน
หลักเกณฑ์การตัดสินใจ  
 ผลการค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)  ของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เพ่ือความมั่นคง
ด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษา : กองดุริยางค์ทหารบก กรณีฐาน มีค่าเท่ากับ -12,604,704.05 บาท ผลการค านวณมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษา 
: กองดุริยางค์ทหารบก กรณีมีโครงการ มีค่าเท่ากับ -9,221,381.46 บาท และ ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว กรณีโครงการ
เกิดการประหยัดเพียงร้อยละ 15 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิคือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ตลอดอายุ
โครงการ กับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอดอายุโครงการ โดยในการค านวณ NPV (Net Present Value) ก าหนดให้อัตรา
คิดลดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ผลการค านวณปรากฏว่าโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงาน
ภาครัฐ กรณีศึกษา : กองดุริยางค์ทหารบก โครงการเกิดการประหยัดเพียงร้อยละ 15 มีค่าเท่ากับ -9,562,136.73 บาท 
ส าหรับผลงานวิจัยการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษา : 
กองดุริยางค์ทหารบก ถือเป็นผลงานวิจัยที่มีความคุ้มค่าและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

 
ABSTRACT 

 The purpose of this research were (1) To study the cost and revenue analysis in the 
preparation. (2) A Study of Value Investing of Light Bulb Changing Project For Energy Security 
of Public Sector A Case Study of: The Royal Thai Army Band. The concept of investment 
decisions by the cost and returns occur in a variety of future projects, A Study of Value 
Investing of Light Bulb Changing Project For Energy Security of Public Sector A Case Study of: 
The Royal Thai Army Band. 3) For comparison, Model that takes into account the value of 
money in the future or the work that the same amount of money now and in the future will 
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not be equal. A quantitative analysis for financial purpose is used to evaluate the rules 
decisions.  
 The calculations of NPV (Net Present Value) of the project A Study of Value Investing 
of Light Bulb Changing Project For Energy Security of Public Sector A Case Study of: The 
Royal Thai Army Band. Base case is equal -12,604,704.05 S calculations of NPV (Net Present 
Value) of the project, A Study of Value Investing of Light Bulb Changing Project For Energy 
Security of Public Sector a Case Study of: The Royal Thai Army Band. If a project is equal -
9221381.46 then result is the sensitivity analyzed. By calculating the value of A Study of 
Value Investing of Light Bulb Changing Project For Energy Security of Public Sector A Case 
Study of: The Royal Thai Army Band. The project’s saving only 15 percent indicated that the 
net present value. The project is saving only 15 percent, which is the difference between 
the present value of the benefits over the life of the project. Project is to save only 15 
percent of the present value of the costs over the life of the project. Project is to save only 
15 percent in calculating NPV (Net Present Value) is assigned a discount rate equal to the 
interest rate of 8 calculated results show that the A Study of Value Investing of Light Bulb 
Changing Project For Energy Security of Public Sector A Case Study of: The Royal Thai Army 
Band. Project is to save only 15 percent were -9562136.73 THB  
 For A Study of Value Investing of Light Bulb Changing Project For Energy Security of 
Public Sector A Case Study of: The Royal Thai Army Band. Is a result of research that has 
value and can be very real. 

 
ค าส าคัญ   

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า กองดุริยางค์ทหารบก 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 พลังงานเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญ ซึ่งจะสนับสนุนให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มีการพัฒนา และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้พลังงานมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ปริมาณพลังงาน
ส ารองในประเทศมีอยู่อย่างจ ากัด จึงอาจส่งผลให้ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาการจัดหาพลังงานที่ไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณความต้องการใช้ของประเทศ และท าให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะงักงันได้ การสร้างเสถียรภาพทาง
พลังงานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในฐานะ
หน่วยงานด้านพลังงานของชาติหลายหน่วยงาน เช่นกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ และบริษัท ปตท. จ ากัด
(มหาชน) ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่ ภารกิจและความคาดหมายที่แตกต่างกันไป ซึ่งในบางครั้งการด าเนินงาน
อาจเกิดความซ้ าซ้อน หรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีแผนระยะสั้น หรือมาตรการที่น ามาใช้
สถานการณ์ต่างๆ ที่ถูกน ามาใช้โดยภาครัฐซึ่งอาจมีผลกระทบต่อนโยบายทางด้านพลังงานในระยะยาวของประเทศได้ 
ดังนั้นการก าหนดบทบาทของหน่วยงานพลังงานแห่งชาติจึงเป็นกลไกส าคัญของความมั่นคงของประเทศที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าบทบาทดังกล่าวจะเป็นเรื่องการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศ และการกระจายความมั่นคงก็ตาม จะต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องประกอบอย่างครบถ้วน และจะต้องมี
ความชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่             
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การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยงานพลังงานแห่งชาติ และการสื่อสารให้เกิดการรับรู้ การสร้างการ
ยอมรับ ตลอดจนให้ได้มาซึ่งความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน ซึ่งผลที่ได้คือเสถียรภาพ ความ
มั่นคงของประเทศที่ยั่งยืนตลอดไป 
 พลังงานไฟฟ้านับเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ อีกท้ังมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากไฟฟ้าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานประการหนึ่งที่ช่วยให้การพัฒนาประเทศด าเนินไป
อย่างต่อเนื่อง ช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ ซึ่งในปัจจุบันความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลจึงต้องรับภาระด้านการจัดหาพลังงานในการผลิตไฟฟ้า เพ่ือให้
เพียงพอกับความต้องการใช้ สาเหตุที่ท าให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากจ านวนประชากรของ
ประเทศที่เพ่ิมขึ้นและการขยายตัวของภาคการผลิตแล้ว รูปแบบการใช้พลังงานทั้งในแง่ของส่วนบุคคลและสาขาการ
ผลิตต่างๆ ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้นจึงท าให้ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเงินลงทุนจ านวนมหาศาลใน
การผลิตพลังงานไฟฟ้า และจากการคาดการณ์ของทบวงพลังงานโลก (International Energy Agency : IEA) ภาพรวม
การใช้พลังงานขั้นพ้ืนฐานของโลกยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดว่าภายในปี2578 ปริมาณการใช้พลังงานของโลกจะ
มากกว่าเมื่อปี 2551 อยู่ประมาณร้อยละ 36 (แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงพลังงาน) 
 ความมั่นคงทางพลังงานคือ การที่ประเทศจะมีไฟฟ้าใช้เพียงพออย่างต่อเนื่องไม่เกิดปัญหาไฟฟ้าดับขณะใช้
งาน ปัจจุบันประเทศไทยใช้พลังงานไฟฟ้าปีละประมาณ 145,000 ล้านหน่วย โดยที่มีก าลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งทั้งหมด
ประมาณ 29,000 เมกะวัตต์ และจากข้อมูลของกระทรวงพลังงานในเดือน มี.ค.2556 นี้ พบว่า ปริมาณความต้องการใช้
ไฟฟ้าเพ่ิมสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2555 ถึง 32% เฉพาะเพียงแค่วันที่ 1-21 มี.ค.2556 มีการใช้ไฟฟ้าไปแล้ว 25,356 
เมกะวัตต์ ขณะที่เดือน มี.ค.ปี 2555 ตลอดทั้งเดือนมีการใช้ไฟฟ้ารวม 24,571 เมกะวัตต์ จึงมีความเสี่ยงในเรื่องไฟฟ้า
ขาดแคลนการพ่ึงพาแหล่งเชื้อเพลิงจากประเทศอ่ืนในสัดส่วนที่มากเกินไป  อาจน าไปสู่ความมั่นคงของประเทศใน
อนาคต 
 ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกที่มีการขยายตัวทั้ง ทางด้านอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี การเร่งรัดพัฒนาประเทศ
ไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่จ าเป็นต้องใช้พลังงานเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับประเทศไทยก็ตกอยู่ในภาวะเดียวกันคือ                 
การบริโภคพลังงานของประชาชนมีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่มีขีดจ ากัด ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2533-2553)                
การใช้พลังงานของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 4.4 ต่อปี จนปัจจุบันมีการใช้พลังงานเป็น 2.3 เท่าของปี 
2533 ซึ่งเป็นการเติบโตที่ควบคู่กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และอาคารธุรกิจนั้น สูงกว่าอัตราการเติบโตของGDP (Gross Domestic 
Product) มาก หรือเพ่ิมเป็น 3.0 และ 3.7 เท่า ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปี 2533 (แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 
2554-2573 กระทรวงพลังงาน) และจากการขยายตัวดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
เพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในประเทศ จึงท าให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิม
มากขึน้ โดยในปี 2553 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 149,301 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพ่ิมขึ้น จากปี 2552 ร้อยละ 10.5 
(แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงพลังงาน) ภาครัฐจึงได้เล็งเห็น และตระหนักถึงปัญหาต่างๆ
ดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 โดยมีมติให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้
พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน และเพ่ือให้กองทัพบกสามารถ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพจึง
ก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ  ในกองทัพบกถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานด้านไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด 
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา, 2555) ส าหรับความส าคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องของหลอดไฟฟ้าและ
อุปกรณ์แสงสว่าง องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency หรือ IEA) ได้เสนอแนะว่าการใช้
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พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกได้ถึง 65% จากเป้าหมายการลดระดับ
ความเข้มของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ 450 โมเลกุลในทุก ๆ 1 ล้านโมเลกุลของมวลอากาศ อัตราการ
ใช้พลังงานส าหรับหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างคือ 5-15% ส าหรับบ้านเรือนที่พักอาศัย และสูงสุดถึง 30% 
ส าหรับอาคารเพ่ือการค้า และยังคงเพ่ิมอัตราการใช้พลังงานมากขึ้นเรื่อย ๆ ในธุรกิจบางประเภท อย่างเช่น ในภาค
ธุรกิจการค้าปลีกมีการใช้พลังงานส าหรับหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างสูงถึง 80% ทั้งนี้ เนื่องจากภาคธุรกิจนี้มี
ชั่วโมงการท างานที่ยาวนาน และความต้องการ “ให้ทุกอย่างสว่างไสว” เพ่ือจะได้มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ทั้งนี้ 
พลังงานเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) ที่เราใช้กันเป็นหลัก
อยู่ในปัจจุบันเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปมีจ านวนลดลงอย่างมาก ในอนาคตจะขาดแคลน มีราคาสูงขึ้น และใน
ที่สุดก็จะถูกใช้จนหมดสิ้นไปจากโลก การค้นหาและการน าพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลขึ้นมาใช้ท าได้ยากขึ้นอีกทั้ง
การเผาไหม้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลก่อให้เกิดแก๊สมลภาวะที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ทั่วโลกจึงเสาะแสวงหา
พลังงานทดแทน (Alternative Energy) อ่ืน ๆ มาใช้งานทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลให้มากขึ้น เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานน้ า พลังงานลม เป็นต้น โดยพลังงานทดแทนดังกล่าวจะเป็นพลังงานสีเขียว (Green Energy) ที่ไม่
ก่อให้เกิดแก๊สมลภาวะซึ่งจะท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (ประไพ จักษุจินดา, 2552) ส าหรับในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมาย
เกี่ยวกับหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง ซึ่งเสนอทางเลือกที่หลากหลายในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ              
โดยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันก็มีตัวแปรด้านประสิทธิภาพพลังงานแตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงมีความ
เป็นไปได้สูงที่จะลดการใช้พลังงานของหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างโดยไม่ให้กระทบกับระดับความสว่างหรือ
คุณภาพของหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง องค์การพลังงานระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าหากมีการเปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างที่ไม่มีประสิทธิภาพทั้งหมดให้เป็นหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพ ความ
ต้องการในการใช้พลังงานส าหรับหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างทั่วโลกจะลดลงถึง 40% โดยใช้ต้นทุนโดยรวมที่
ต่ าลงและเป้าหมายในการประหยัดพลังงานอย่างมหาศาลนี้ จะสามารถส าเร็จได้ด้วยการควบคุมการใช้พลังงาน 
ระดับไฟส่องสว่าง และการใช้แสงสว่างในเวลากลางวันอย่างชาญฉลาด ส่วนกลไกหลักที่รัฐบาลสามารถน ามาใช้                 
เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานจากหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพก็คือ การก าหนดมาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ า (Minimum Energy Performance Standards หรือ MEPS) MEPS คือ มาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ าที่ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบก่อนที่จะสามารถวางจ าหน่ายได้ 
 กองดุริยางค์ทหารบกเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องน านโยบายการประหยัดพลังงานนี้มาปฏิบัติ เนื่องจาก
มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐเป็นนโยบายการประหยัดพลังงานที่ก าหนดให้ทุกภาคส่วนราชการถือปฏิบัติเป็น
แนวทางหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งผู้วิจัยมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้ปฏิบัติงานกองดุริยางค์
ทหารบก จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง ความคุ้มค่าของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงาน
ภาครัฐ กรณีศึกษา กองดุริยางค์ทหารบก 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การศึกษาการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ 
กรณีศึกษา กองดุริยางค์ทหารบก มีสมมติฐานของการวิจยั ดังนี้ 
 1. Net Present Value (NPV) มีค่ามากกว่าศูนย์ 
 2. Cost Benefit Ratio (CBR) มีค่ามากกว่าหนึ่ง 
 3. Internal Rate 0f Return (IRR) มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
การศึกษาความคุ้มค่าของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความม่ันคงด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษา              

กองดุริยางค์ทหารบก มีวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยคือ  
1. เพ่ือศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษา 

กองดุริยางค์ทหารบก  
2. เพ่ือศึกษารายได้โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษา                     

กองดุริยางค์ทหารบก  
3. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคง ด้านพลังงาน

ภาครัฐ กรณีศึกษา กองดรุิยางค์ทหารบก ว่าโครงการดังกล่าวจะมีความคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร และจะท าอย่างไรจึงจะ
คุ้มค่าและประสบความส าเร็จ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัย ในครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาความคุ้มค่ าของโครงการเปลี่ ยนหลอดไฟฟ้า                 
เพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษา กองดุริยางค์ทหารบก โดยใช้ข้อมูลจาก 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้รับจากการสังเกตการณ์ 
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายให้ทราบถึงสภาพข้อมูล

โดยทั่วไปที่จะน ามาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า  เพ่ือความ
มั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษา กองดุริยางค์ทหารบก ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ เชิงพรรณนาผลการวิเคราะห์
ในส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะน าไปเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณต่อไป 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) จะเป็นการน าข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิการศึกษา
ความคุ้มค่าของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษากองดุริยางค์ทหารบก                   
ที่รวบรวมได้ทั้งทางด้านต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินมาวิเคราะห์และอาศัยหลักการวิเคราะห์ทางการเงินของ
โครงการลงทุน โดยใช้หลักเกณฑ์การตัดสินใจ 3 ประการคือ NPV BCR และ IRR ทั้งนี้ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์             
เชิงปริมาณ มีดังนี้ 

1. การศึกษาความคุ้มค่าของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ 
กรณีศึกษา กองดุริยางค์ทหารบก ก าหนดอายุโครงการ 5 ปี 

2. รายได้ของโครงการประกอบไปด้วย 
 รายได้ที่เป็นตัวเงิน 
 -เงินอุดหนุน 
 รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น 
 -ค่าเสียโอกาสของการไม่ได้ด าเนินโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภาครัฐ  กรณีศึกษา                    

กองดุริยางค์ทหารบก  
3. ค่าใช้จ่ายของโครงการประกอบไปด้วย 
 -ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคง                

ด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษา กองดุริยางค์ทหารบก  
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 -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 นอกจากนี้ ยังท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของโครงการเพ่ือตรวจสอบว่า                    
ถ้าโครงการต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเงินต่อการศึกษาความ
คุ้มค่าของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษากองดุริยางค์ทหารบก อย่างไร 
 เนื่องจากโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษา กองดุริยางค์ทหารบก 
ไม่น ารายได้ของโครงการเข้ามาค านวณ ดังนั้น การวิเคราะห์จึงไม่สามารถค านวณอัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
(Benefit/Cost Ratio : BCR) และอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) ได้ โครงการเปลี่ยน
หลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษา กองดุริยางค์ทหารบก จึงสามารถค านวณได้เพียงมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)  
 
ผลการวิจัย 
 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความม่ันคงด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษากองดุริยางค์ทหารบก เป็น
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบเก่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลอดไส้ หรือหลอดอินแคนเดสเซนท์ เนื่องจากมีราคาถูกที่สุด
ทั้งนี้ กองดุริยางค์ทหารบก เดิมใช้หลอดไฟมากมายหลายประเภท มีทั้งหลอดไฟที่ให้ความสว่างแตกต่างกัน หรือว่า
เป็นหลอดที่มีความสว่างเท่ากันแต่เป็นคนละประเภท ซึ่งประสิทธิผลย่อมแตกต่างกัน ซึ่งกองดุริยางค์ทหารบก ได้
ทบทวนถึงประเภทของหลอดไฟที่ใช้อยู่และก็ได้จัดท าโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานขึ้น 
โดยค านึงถึงการช่วยประหยัดพลังงานเพ่ือให้เข้ากับภาวะโลกร้อน ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน ที่ได้มีการ
ผลิตหลอดประหยัดไฟ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่า แต่ให้ความสว่างมากกว่าหลอดไส้ร้อน
แบบธรรมดา  
 โดยมีข้อสมมุติว่าด าเนินการเปลี่ยนโดยทันทีในต้นปี 2556 - 2560 ก าหนดใช้หลอดประหยัดไฟ เป็นหลอด
ประหยัดไฟแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบอร์ 5 หรือ T5 คือหลอดที่ประหยัดไฟมากที่สุดในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยี
ล่าสุด หลอดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กลง ใช้ก าลังไฟเพียง 28 watt แต่ให้ความสว่างมากกว่าหลอดผอม T8                   
(มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 หุน) 36 watt ในปัจจุบัน ในขณะที่ก าลังไฟน้อยลงแต่ให้แสงสว่างที่มากกว่าเดิม โดยจ านวน
หลอดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ 1,000 หลอด และเนื่องจากโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า กองดุริยางค์ทหารบก ไม่น า
รายได้ของโครงการเข้ามาค านวณ ดังนั้น จึงสามารถค านวณได้เพียงมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
ผลการค านวณความคุ้มทุนของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษากอง
ดุริยางค์ทหารบก กรณีฐาน คือกรณีไม่มีโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ากองดุริยางค์ทหารบก  และกรณีมีโครงการ
เปลี่ยนหลอดกองดุริยางค์ทหารบก 

กรณีไม่มีโครงการ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ตลอดอายุโครงการ (= 0) กับมูลค่า
ปัจจุบันของต้นทุนตลอดอายุโครงการ โดยในการค านวณ NPV (Net Present Value) ก าหนดให้อัตราคิดลดเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ผลการค านวณปรากฏว่า มีค่าเท่ากับ -12,604,704.05 บาท 

กรณีมีโครงการ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ตลอดอายุโครงการ (= 0) กับมูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุนตลอดอายุโครงการ โดยในการค านวณ NPV (Net Present Value) ก าหนดให้อัตราคิดลดเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 8 ผลการค านวณปรากฏว่า กรณีมีโครงการ มีค่าท่ากับ  -9,221,3.46 บาท 

กรณีโครงการเกิดการประหยัดเพียงร้อยละ 15 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ กับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอด
อายุโครงการ โดยในการค านวณ NPV ก าหนดให้อัตราคิดลดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ผลการค านวณปรากฏว่า 
NPV (Net Present Value) โครงการเกิดการประหยัดเพียงร้อยละ 15 มีค่าเท่ากับ  -9,562,136.73 บาท 
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ผลวิจัยการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษา 
กองดุริยางค์ทหารบก ถือเป็นผลงานวิจัยที่มีความคุ้มค่า และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ของการลดการใช้พลังงาน และสามารถน าพลังงานทางเลือกอ่ืนมาใช้ทดแทนได้ท าให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีข้ึนได้อย่างแท้จริง 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษา 
กองดุริยางค์ทหารบก ขอน าเสนอการอภิปรายผลตามล าดับ ดังนี้ 

ผลการศึกษาพบว่า NPV (Net Present Value)ของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงาน 
กองดุริยางค์ทหารบกภาครัฐ กรณีศึกษา กรณีฐานคือไม่มีโครงการมีค่าเท่ากับ -12,604,704.05 บาท หมายความว่า
กองดุริยางค์ทหารบกจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า เท่ากับ 12,604,704.05 บาท ทั้งนี้ หากมีโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า 
ซึ่งจะประหยัดไฟฟ้าได้เท่ากับร้อยละ 28 พบว่า NPV (Net Present Value) จะเท่ากับ -9,221,381.46 บาท 
หมายความว่ากองดุริยางค์ทหารบกจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าลดลงเหลือ เท่ากับ 9,221,381.46 บาท และแม้ว่า
โครงการเกิดการประหยัดเพียงร้อยละ 15 ก็ยังพบว่าค่า NPV (Net Present Value) จะมีค่าเท่ากับ -9,562,136.73
บาท หมายความว่า กองดุริยางค์ทหารบกก็ยังจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าลดลงเหลือ เท่ากับ 9,562,136.73 บาท 

ส าหรับผลงานวิจัยการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ 
กรณีศึกษา กองดุริยางค์ทหารบก ที่กล่าวมานี้ ถือเป็นผลงานวิจัยที่มีความคุ้มค่า และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการลดการใช้พลังงาน และสามารถน าพลังงานทางเลือกอ่ืนมาใช้ทดแทนได้ ท าให้เป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ผู้วิจัยจะพยายามต่อยอดผลงานวิจัยดังกล่าวให้
เกิดประสิทธิผลได้อย่างสูงสุด และสามารถท างานร่วมกับงานวิจัยด้านพลังงานชิ้นอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะ
เสนอโครงการให้กับกองดุริยางค์ทหารบกตั้งเป้าพัฒนา พลังงานไฟฟ้าเพ่ือรองรับวิกฤตพลังงานที่ประชากรโลกอาจต้อง
เผชิญในอนาคต หากยังไม่มีการหันมาใส่ใจกับการอนุรักษ์พลังงานกันอย่างจริงจัง  

ผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ 
กรณีศึกษา กองดุริยางค์ทหารบก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นายสุพมิตร กอบัวกลาง เรื่องความพึงพอใจต่องานไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหาร ส่วนต าบลหัวฝาย อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผลการวิจัยโดยการศึกษาความ
พึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย อ าเภอแคนดง จังหวัด
บุรีรัมย์ ครั้งนี้ยังพบว่า ด้านที่มีคะแนน เฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของประชาชนสูงสุดคือ การให้บริการงานไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย ณ สถานที ่จุดติดตั้ง บนถนนสายหลัก  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
กองดุริยางค์ทหารบก ควรลงทุนในโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ 

กรณีศึกษา กองดุริยางค์ทหารบก เนื่องจาก การลงทุนมีความคุ้มค่า 
ข้อเสนอส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ในการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องการศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เพ่ือความ

มั่นคงด้านพลังงานภาครัฐ กรณีศึกษา กองดุริยางค์ทหารบก เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลา และภายหลังจากการ
ท าการศึกษา ผู้ศึกษาจึงได้พบข้อที่ควรปรับปรุง และเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไปในสถานที่อ่ืน ๆ คือ 
การศึกษาหน่วยงานทุกหน่วยงานของทหาร ไม่เฉพาะกองดุริยางค์ทหารบก 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวนกรมพลาธิการ
ทหารบก มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการส ารวจความต้องการในพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน กรมพลาธิการ
ทหารบก และศึกษาถึงปัจจัยที่ก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก จ านวน 160 นาย แบบสอบถามมี                 
2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และระดับความต้องการในการพัฒนาตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ความต้องการในพัฒนาตนเอง ของนายทหารประทวน กรมพลาธิการ
ทหารบกใช้การทดสอบแบบจ าลองโลกจิต 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน กรมพลาธิการ
ทหารบก ในแต่ละด้านในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเองของนายทหาร
ประทวน กรมพลาธิการทหารบก จะมีผลต่อความต้องการได้รับสวัสดิการของนายทหารประทวน กล่าวคือ หากมี
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเองเพ่ิมมากขึ้นจะท าให้นายทหารประทวนมีความต้องการได้รับสวัสดิการเพ่ิมมากขึ้น 

 
ABSTRACT 

 The study of factors that determine the demand for the development of self-commissioned 
officers. Army Quartermaster Department. Aims to explore the needs of self-development. Of 
commissioned officers. Army Quartermaster Department. And the factors that determine the need to 
develop self-commissioned officers. Army Quartermaster Department. The sample used in this 
research were commissioned officers. 160 Department of the Army Quartermaster Mr query has two 
parts: the general information of the respondents. And the need to improve themselves. The statistics 
used in data analysis were percentage, mean, and analysis in their own development needs. Of 
commissioned officers. Army Quartermaster Department. Logit model tests. 
 The results showed that the factors that determine the need to develop self-commissioned 
officers. Army Quartermaster Department. On each side, the overall demand at a high level. And 
expense in the development of self-commissioned officers. Department of the Army Quartermaster 
will affect the welfare of the commissioned officers, that is, if the cost of the development will increase 
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the demand for commissioned officers receive welfare increase. The results of this study indicated that 
Welfare for commissioned officers of Army Quartermaster Department 

 
ค ำส ำคัญ   
  กรมพลาธิการทหารบก 
  
ควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันโลกก าลังอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม มีความหลากหลายและสลับซับซ้อนของปัญหามากขึ้น นับตั้งแต่ประเทศไทยประสบปัญหาการเกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2540 นั้น ความไม่มั่นคงด้านเศรษฐกิจ เป็นสัญญาณอันตรายที่จะน าไปสู่ความไม่
มั่นคงของพลังอ านาจแห่งชาติด้านอ่ืนๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนโยบายและแผนการปรับปรุงพัฒนากองทัพในระยะยาว
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องใช้ยุทธศาสตร์การทหาร การเมือง เศรษฐกิจ การทูต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกุศโลบายอ่ืนๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการท างาน ซึ่งปัจจัยในการท างาน
ต้องมีคน (Man) เงิน (Money) วัสดุ (Material) การจัดการ (Management) และวิทยาการ (Knowledge) โดยจะต้อง
พัฒนาศักยภาพของก าลังพล การด ารงขีดความสามารถทางทหาร  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 72 บัญญัติว่า รัฐต้องจัดให้มีก าลังทหารไว้              
เพ่ือพิทักษ์เอกราชความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุขเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาตนเอง เป็นองค์ประกอบหรือเป็นมิติหนึ่งที่ส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชีวิตในการท างานของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมในการท างานภายในองค์กร แต่จะมีเป้าหมายส าคัญ
ร่วมกันอยู่ที่การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในงานที่ท า  ซ่ึงถือเป็นกลไกส าคัญในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตในสถานที่ท างาน การพัฒนาตนเอง มีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาตนเองเป็นการ
เปิดโอกาสให้แสดงออกถึงเชาว์ ปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะน ามาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิต  

กรมพลาธิการทหารบก เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพบก กรมพลาธิการทหารบกมีหน้าที่ที่อยู่
รับในความรับผิดชอบ ได้แก่ เสนอนโยบาย วิเคราะห์วางแผน อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากับการ เกี่ยวกับการ
ก าหนดความต้องการโดยวิธีการผลิต จัดหา ส่งก าลัง ซ่อมบ ารุง และการบริการสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ รวมทั้ง
ด าเนินการเกี่ยวกับกิจการของเหล่าทหารพลาธิการได้แก่การก าหนดหลักนิยม วิจัย พัฒนา จัดท าต ารา และคู่มือ
เกี่ยวกับวิทยาการสายพลาธิการ อีกทั้งยังได้ด าเนินการจัดหาผลิต และซ่อมบ ารุงสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ วางแผน
อ านวยการ จัดท าและปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการให้การฝึกศึกษาเหล่าทหารพลาธิการ ด าเนินการเกี่ยวกับ
สถานพักผ่อนตามที่ได้รับมอบรวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับเกษตรกรรมเพ่ือสนับสนุนการผลิตและสนับสนุนหน่วยต่างๆ 
ในกองทัพบก ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าภารกิจดังที่กล่าวมานั้น มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพปัจจัยสี่ของ
หน่วยทหารต่างๆ ที่คอยปกป้องรักษาประเทศชาติ จัดได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง (ชุติมา เทียนใส, 2551) 

จากในอดีตจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติภารกิจในหน่วยงานการปฏิบัติงานนั้นประสบปัญหา และอุปสรรคต่างๆ 
มากมาย เช่น การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไม่ทัน ระบบการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ นอกจากนี้ ยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ทันสมัยในการตรวจสอบและในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน และยังมีปัญหาอุปสรรคที่เป็นปัจจัย
ภายนอกอีก คือ เรื่องของครอบครัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท างานการปฏิบัติงานของก าลังพล แต่ในทางปฏิบัติจะเห็น
ได้ว่าผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ล้วนเป็นข้าราชการทหารชั้นประทวน ทั้งนี้ข้าราชการทหารชั้นประทวนยังเป็นตัวหลักที่
ส าคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ถ้าเปรียบกับเครื่องจักรอาจเปรียบได้กับเฟืองตัวเล็กๆ จ านวนมากที่ขับเคลื่อน
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ไปฉุดเฟืองตัวใหญ่ท าให้เกิดผลงานขึ้น เมื่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงรับนโยบายมา ก็จะมีค าสั่งลงมาเป็นทอดๆ จนมาถึง
ข้าราชการทหารชั้นประทวนจะเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายให้เกิดผลส าเร็จสูงสุด 

จากข้อมูลและเหตุผลดังกล่าวที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยที่ก าหนดความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของนายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก ทั้งนี้เพ่ือให้ผลการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาก าลัง
พลของกรมพลาธิการทหารบก ในโอกาสต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหำวิจัย 
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กับความต้องการในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก  

4. เพศของนายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก มีนัยส าคัญในการอธิบาย ความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของนายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก 

5. อายุของนายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก มีความสัมพันธ์ในทางผกผัน  (เชิงลบ)              
กับความต้องการในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก 

6. ระดับการศึกษาของนายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน 
(เชิงบวก) กับความต้องการในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก 

7. ระดับชั้นยศของนายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก มีนัยส าคัญในการอธิบายความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ก าหนดความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของนายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานกรมพลาธิการทหารบก ดังนั้น
การศึกษาปัจจัยที่ก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก จึงมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก 
2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวนกรมพลาธิการ

ทหารบก  
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน กรมพลาธิการ
ทหารบก” ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ก าหนดความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของนายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ผสมผสานกับการศึกษาจากเอกสาร โดยการศึกษาเอกสาร “ปัจจัยที่ก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองของ
นายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก” รวบรวมข้อมูลจาก 
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1. เอกสารวิชาการ ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
2. ระเบียบกฎหมาย บทความ วิทยานิพนธ์ และการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
 จากบัญชีสรุปยอดก าลังพล กรมพลาธิการทหารบก เฉพาะข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนกลาง                
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 พบว่า นายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในหน่วย                 
กรมพลาธิการทหารบกมีก าลังพลทั้งสิ้น 270 นาย ดังนั้น ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นายทหาร
ประทวน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยกรมพลาธิการทหารบก จ านวนทั้งสิ้น 270 นาย 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (ถ้ามี) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา   
ครั้งนี้คือ นายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก การเลือกแบบไม่ให้โอกาสเท่ากันหรือแบบไม่เป็นไปตาม
โอกาสทางสถิติ (Non-probability Sampling) โดยการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)                  
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน ทางสถิติจากขนาด
ของประชากร ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 1 แสดงจ านวนก าลังพลในส่วนของกองบัญชาการ กรมพลาธิการทหารบก 
 

ล ำดับ หน่วยงำน จ ำนวน 
1 แผนกธุรการ 10 
2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 
3 กองน้ ามันเชื้อเพลิง 25 

4 กองส่งก าลังบ ารุง 20 
5 กองยกกระบัตร 28 
6 กองวิทยาการ 27 
7 กองการเงิน 25 
8 กองจัดหา 30 

9 กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ 35 
10 กองซ่อมบ ารุง 10 
11 กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์ 10 
12 กองบริการ & สนับสนุนทั่วไป 32 

 รวม 270 
 
กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (TARO YAMANE) (Yamane, 1973) 

n  = 2Ne1

N


 

เมื่อ  n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N  =  จ านวนประชากรที่ศึกษา 
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 e  = ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (ในการศึกษาครั้งนี้ก าหนดเท่ากับ 0.5) 
แทนค่า 

 n  = )0025.0x270(1

270


 

 n  = 160 
สรุป สุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 160 คน  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย “ปัจจัยที่ก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน                
กรมพลาธิการทหารบก” เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากนายทหารประทวน 
กรมพลาธิการทหารบก โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอนใหญ่ๆ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ค่าใช้จ่าย 
 ตอนที่ 2 ระดับความต้องการในการพัฒนาตนเอง รวม 3 ด้าน คือ 

 ด้านที่ 1 ด้านการปฏิบัติงาน 
 ด้านที่ 2 ด้านจิตใจ 
 ด้านที่ 3 ด้านความมุ่งมั่น 

 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 การวิจัยค้นคว้าในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูล 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายดังนี้ 

1.1 น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้อง 
1.2 จัดหมวดหมู่ข้อมูล และบันทึกคะแนนลงในแบบรหัส (Coding Form) 

 1.3 น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อ 
2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ความต้องการหรืออุปสงค์คือ ปริมาณความต้องการใด  ๆของผู้หนึ่ง ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง โดยจะต้องมีทั้งความ

ต้องการที่จะซื้อ และความสามารถในการซื้อ การวิเคราะห์ปัจจัยที่ก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองของนายทหาร
ประทวน กรมพลาธิการทหารบก ในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการหรืออุปสงค์ โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Method) โดยพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส าคัญตามแนวคิดทฤษฎีอุปสงค์และกรอบแนวคิดการศึกษา 
และจากแบบจ าลองที่กล่าวมาจะท าให้ทราบว่าตัวแปรอิสระที่ได้น าเสนอไว้ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่าย (Pi), ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
(Pj), รายได้ (Y), เพศ (SEX), อายุ (AGE) ระดับการศึกษาสูงสุด (EDU) และระดับชั้นยศ (OCC) ส าหรับความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง (Qi) นั้น ก าหนดให้มีค่าเพียง 2 ค่า คือ 0 และ 1   โดยที่ 

Qi = 1 ถ้านายทหารประทวนมีความต้องการ (อุปสงค์) ในการพัฒนาตนเอง 
 = 0 ถ้านายทหารประทวนไม่มีความต้องการ (อุปสงค์) ในการพัฒนาตนเอง 
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ภำพที่ 1 เปรียบเทียบระหว่าง Logit และ Probit Cumulative Distribution 
 
ผลกำรวิจัย 
 
ตำรำงที่ 2 ผลการประมาณ Coefficient ของตัวแปรอิสระตามแบบจ าลอง 
 

ตัวแปรอิสระ Coefficient T-ratio Significance Level 
Constant -6.04696 -1.370 .17083 
Log (PI) .135441 -.526 .59921 
Log (PJ) .433858 -6.358*** .00000 
Log (YI) .796919 2.034** .04191 
EDU -.615536 -2.693*** .00708 

Chi-Squared (4)  82.132*** 
Significance Level .32173E-13 

หมำยเหตุ:  ***  มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 ขึ้นไป 
     **   มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ขึ้นไป 
 
 ค่าสรุปทางสถิติของการวิเคราะห์สมการถดถอยดังปรากฏอยู่ในตารางที่ 4.24 นี้ พบว่า แบบจ าลองนี้มี                  
ค่า Chi-Squared เท่ากับ 82.132 มีองศาแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) เท่ากับ 4 ค่า Chi-Squared ที่
ได้จากการค านวณนี้เป็นค่าที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .01 ขึ้นไป ซึ่งหมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวนกับตัวแปรอิสระที่มีอยู่ในสมการนั้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเอง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสันทนาการอ่ืนที่นอกเหนือจากการพัฒนาตนเองของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม และระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความสัมพันธ์กันด้วยระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99 โดยมีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน ดังนี้ 

ประมาณค่าตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ 

Probit 

Logit 
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1. หากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเองของผู้ตอบแบบสอบถามลดลงจะมีผลท าให้นายทหารประทวนมีความ
ต้องการได้รับสวัสดิการเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม หากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเองของผู้ตอบแบบสอบไม่มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ แต่ผู้วิจัยยังคงตัวแปรค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเองไว้ในการวิเคราะห์เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาตนเองเป็นตัวแปรหลักที่ส าคัญในทฤษฎีอุปสงค์ 

2. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสันทนาการอ่ืนที่นอกเหนือจากการพัฒนาตนเองของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นตัวแปร
หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน กล่าวคือ หากนายทหารประทวนมีค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมสันทนาการอ่ืนที่นอกเหนือจากการพัฒนาตนเองของผู้ตอบแบบสอบถามสูง จะมีผลท าให้นายทหารประทวนมี
ความต้องการพัฒนาตนเองสูงกว่านายทหารประทวนที่มคี่าใช้จ่ายในกิจกรรมสันทนาการอ่ืนต่ า ด้วยนัยส าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ .01 หรือมีความเชื่อถือได้ด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 

3. หากรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามสูงขึ้น จะมีผลท าให้นายทหารประทวนมีความต้องการพัฒนาตนเอง
เพ่ิมขึ้น ด้วยนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 หรือมีความเชื่อถือได้ด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

4. ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการพัฒนา
ตนเองของนายทหารประทวน กล่าวคือ หากนายทหารประทวนมีการศึกษาต่ าจะมีผลท าให้นายทหารประทวนมีความ
ต้องการพัฒนาตนเองสูงกว่านายทหารประทวนที่มีการศึกษาสูงกว่า ด้วยนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หรือมีความ
เชื่อถือได้ด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 

 
อภิปรำยผล 

ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบกมี สี่ปัจจัยที่
ส าคัญได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเองของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสันทนาการอ่ืนที่นอกเหนือจาก
การพัฒนาตนเองของผู้ตอบแบบสอบถาม รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม และระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

โดยค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเองที่ต่ าจะมีผลท าให้ปัจจัยที่ก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองของ
นายทหารประทวน กรมพลาธิการทหารบก เพ่ิมขึ้น ด้านค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสันทนาการอ่ืนที่นอกเหนือจากการพัฒนา
ตนเองของผู้ตอบแบบสอบถามหากสูง จะมีผลท าให้นายทหารประทวนมีความต้องการพัฒนาตนเองสูงกว่านายทหาร
ประทวนที่มีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสันทนาการอ่ืนต่ า ด้านรายได้หากรายได้ของนายทหารสูงขึ้น จะมีผลท าให้นายทหาร
ประทวนมีความต้องการพัฒนาตนเองเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เป็นไปได้ว่านายทหารประทวนที่มีรายได้สูง อาจจะมีศักยภาพใน
การพัฒนาตนเอง ได้มากกว่านายทหารประทวนที่มีรายได้ต่ า จึงมีผลท าให้มีความต้องการในการพัฒนาตนเองเพ่ิม
สูงขึ้น ส าหรับด้านระดับการศึกษาสูงสุดหากนายทหารประทวนมีการศึกษาต่ า จะมีผลท าให้นายทหารประทวนมีความ
ต้องการพัฒนาตนเองสูงกว่านายทหารประทวนที่มีการศึกษาสูงกว่า ทั้งนี้เป็นไปได้ว่านายทหารประทวนมีการศึกษาสูง
กว่าอาจจะเต็มอ่ิมกับการเรียนรู้กฎระเบียบ วิธีการต่างๆ ตลอดจนเรียนรู้ถึงสิทธิของนายทหารประทวน ท าให้มีความ
ต้องการการพัฒนาตนเองน้อยกว่านายทหารประทวนที่ด้อยการศึกษากว่า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปรียามาลย์ 
บุญมาก (2540) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเอง ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอนวิชาศิลปศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 10 พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน
วิชาศิลปศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 โดยภาพรวม มีความต้องการพัฒนา
ตนเองในระดับมาก  
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาภาคนิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่ก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน              

กรมพลาธิการทหารบก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของนายทหารประทวนให้ตรงตามความ
ต้องการของนายทหารประทวน มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 1.1 ด้านค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน ควรก าหนดหลักสูตรการพัฒนา
นายทหารประทวน เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจจะจัดศูนย์การเรียนรู้นายทหารประทวนในพ้ืนที่หรือชุมชนเพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนายทหารประทวน ทั้งนี้เพราะนายทหารประทวนหรือครอบครัวนายทหารประทวนส่วน
ใหญ่มีรายได้น้อย ดังนั้น โอกาสที่จะได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารเพ่ือการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ จึงค่อนข้างมีจ ากัด 
อีกทั้งนายทหารประทวนและครอบครัวส่วนใหญ่ ไม่รู้สิทธิที่พึงได้ จึงท าให้ไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์ของนายทหารประทวน
หวังรอคอยบริการตามต้นสังกัดต่างๆ จะหยิบยื่นให้ หน่วยงานจึงควรออกไปให้บริการดังกล่าวแก่นายทหารประทวน
ถึงที ่

 1.2 ด้านค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสันทนาการอ่ืนที่นอกเหนือจากการพัฒนาตนเองของนายทหาร
ประทวน จะสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน เพราะหากค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอ่ืนที่
คล้ายๆ กันกับกิจกรรมการพัฒนาตนเองสูง ไม่คุ้มค่า นายทหารประทวนก็จะหันมาพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น แนวทาง
หนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน และเป็นกระบวนการหรือวิธีการเรียนรู้ที่ท าให้
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง วิธีการหนึ่งคือ e-Learning ทั้งนี้เพราะในปัจจุบัน อินทราเน็ต 
อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ได้ถูกน ามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือให้องค์การมี
ความได้เปรียบเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนคือการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภายในองค์การ เพ่ิมคุณค่าและประสิทธิภาพในการท างาน อันส่งผลให้การพัฒนาภาพรวมของบุคลากร
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ จึงเกิดขึ้นและกลายมาเป็นแนวคิดที่
ส าคัญและได้รับการยอมรับว่าก่อให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิผล  

 1.3 ด้านรายได้ของนายทหารประทวน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของนายทหาร
ประทวน ควรตระหนัก ถึงปัจจัยด้านรายได้ของนายทหารประทวนมาพิจารณาในการ จัดหลักสูตรการพัฒนาตนเองให้
ตรงตามความต้องการโดยเฉพาะการส่งเสริมการมีรายได้ ควรพิจารณากลุ่มเป้าหมายนายทหารประทวนที่มีรายได้น้อย
เป็นอันดับแรก ทั้งนี้เนื่องการนายทหารประทวนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ครอบครัวของนายทหารประทวนส่วนใหญ่ก็มี
รายได้ไม่มากนัก ดังนั้น ปัญหาที่ส าคัญของนายทหารประทวน ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้
ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว จากผลการวิจัยนี้ พบว่า การสร้างรายได้ให้นายทหารประทวน จะท าให้องค์กรทหารมีการ
พัฒนายิ่งขึ้น 

1.4 ด้านการศึกษา แม้ว่าผลการศึกษาพบว่านายทหารประทวนมีการศึกษาสูงจะมีความต้องการใน
การพัฒนาตนเองน้อยกว่านายทหารประทวนที่มีการศึกษาต่ ากว่า ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่ให้
ความส าคัญต่อการศึกษาแก่นายทหารประทวนในทุกระดับแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่
นายทหารประทวนให้มากที่สุดเท่าที่ท าได้ควรจัดบริการการศึกษาที่หลากหลายตามรูปแบบตามความต้องการของ
นายทหารประทวน นอกจากนี้ ควรขยายบริการด้านการศึกษา อาทิ บริการกู้ยืมเงินทุนเพ่ือการศึกษา เป็นต้น 

2. ข้อเสนอส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
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ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวนกรมพลาธิการ
ทหารบก เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลา และภายหลังจากการท าการศึกษา ผู้ศึกษาจึงได้พบข้อที่ควรปรับปรุง และ
เสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

 2.1 ควรมีการศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวนในตัวแปรอ่ืนที่อาจมี
ผลกระทบต่อความต้องการในการพัฒนาตนเองของนายทหารประทวน เช่น ความสัมพันธ์ของครอบครัว สถานภาพทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว การดูแลเอาใจใส่ของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น 

2.2 ควรศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อการจัดหลักสูตรการศึกษา
ส าหรับนายทหารประทวน 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

บางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือนและอาชีพส่วนตัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 368 คน โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ จ านวน 18 ข้อ โดยได้ทดสอบค่า IOC ส าหรับการวิจัยครั้งนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่างตั้งแต่ 0.67-1.00 และได้วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้ค่า Independent Sample t-test และ One-Way Analysis 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ
แรกคือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ รองลงมาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และด้านอนามัย  และ
สาธารณสุข ตามล าดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตามตัวแปรอิสระเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและ
อาชีพส่วนตัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและอาชีพส่วนตัวต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study the local administration development 
in Bang Roop subdistrict administration organization, Thung Yai district, Nakhon Si Thammarat 
province and 2) to compare the local administration development in  Bang Roop subdistrict 
administration  organization, Thung Yai district, Nakhon Si Thammarat province with classified 
by gender, age, level of education, monthly income and work. The population used in the 
study consists of 368 personnel from Bang Roop subdistrict administration organization, 
Thung Yai district, Nakhon Si Thammarat province. The tool of questionnaire was used for 
data collection. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, Independent Sample t-test and One-Way Analysis of Variance. 
 The finding were as follows : 
 1. The level people on the local development administration in Bang Roop 
subdistrict administration organization, Thung Yai district, Nakhon Si Thammarat province in 
overall was at high level. It was found that the natural resources in it has the highest. This 
was follow by the education, religion and cultural and the social and occupation were the 
lowest, respectively. 
 2. The comparative of the local development administration in Bang Roop subdistrict 
administration organization, Thung Yai district, Nakhon Si Thammarat province; people with 
different gender, age, level of education monthly income and work. Related to the level 
people’s opinion on the local development administration in Bang Roop subdistrict 
administration organization, Thung Yai district, Nakhon Si Thammarat province were not 
significantly different.   
 
ค าส าคัญ  
 การบริหาร พัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมุ่งเน้นเพ่ือความมั่นคงและให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างมี
ความสุข การปกครองส่วนใหญ่แต่เดิมมีลักษณะรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ศูนย์กลางของประเทศ ต่อมาเมื่อมี
ประชากรมากขึ้นมีการพัฒนาและมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น การบริหารโดยภาครัฐส่วนกลางไม่อาจ
ตอบสนองบริการและอ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงมีแนวคิดในการกระจายอ านาจการ
บริหารการปกครองให้กับประชาชนในท้องถิ่น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
ทรงเห็นความส าคัญที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีการดูแลกิจการสาธารณะในท้องถิ่นของตนเอง จึงได้ทรง
ตั้งสุขาภิบาลขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 แม้ว่ากิจการนี้ยังไม่มีลักษณะเป็นการปกครองก็ตาม แต่ก็นับเป็นการเริ่มต้น
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (อารักษ์ สังหิตกุล, 2545) 
 จากการกระจายอ านาจในการบริหารการปกครองสู่ท้องถิ่นดังกล่าว จนมีพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2538 จนถึงปัจจุบัน โดยมีความคาดหวังให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกลไกส าคัญในการกระจายอ านาจ
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การพัฒนาและการปกครองแก่ประชาชน เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ตามความต้องการของประชาชน มีการจัดสรรทรัพยากรและจัดการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและรวดเร็ว 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นได้
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1) การบริหารราชการส่วนกลาง ซึ่งได้น าเอาหลักการรวมอ านาจการปกครอง (Centralization) มาใช้เป็นหลัก
ส าคัญ  ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งได้น าหลักการแบ่งอ านาจการ
ปกครอง (Contraption)  และมอบอ านาจมาใช้เป็นหลักส าคัญ ได้แก่ จังหวัด อ าเภอต่างๆ 3) การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้น าหลักการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralizaton) มาใช้เป็นหลักส าคัญ 
ได้แก่ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และรูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและพัทยา 
           องค์การบริหารส่วนต าบล มีชื่อย่อว่า อบต.  เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 มาตรา 4 ซึ่งมาจากสภาต าบลที่มีรายได้
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 150,000 บาท จัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยจัดท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีการจัดระเบียบบริหารงานในต าบลเป็น
ของตนเอง มีพนักงานส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นของตนเองมีหน้าที่จัดท ากิจกรรมต่างๆ ในต าบล รวมทั้ง
การก าหนดแนวทางการพัฒนาต าบล มีรายได้เป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามหลักการปกครองท้องถิ่นทุก
ประการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ให้บริการประชาชนในระดับท้องถิ่น โดยมีกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบ ดูแล พัฒนาและให้ค าปรึกษา แนะน าองค์การ
บริหารส่วนต าบลในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลั งและการบริหาร
จัดการเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการประชาชน (กรมการ
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2545) องค์การบริหารส่วนต าบล จึงเป็นองค์กรที่ได้รับความคาดหวังว่าจะ
เป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยให้ความพยายามในการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพของชุมชนเป็นจริงได้ ซึ่งหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ดังนี้ 
 ตามมาตรา 67 ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

 (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล ฝอยและ            

สิ่งปฏิกูล 
 (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็นและสมควร 
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           องค์การบริหารส่วนต าบล จึงมีขอบเขตงานที่กว้างขวางและเกี่ยวข้องกับการอยู่ดี กินดีของประชาชน
ในแทบทุกด้าน และมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ไม่ว่าจะในเรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา ความปลอดภัยฯ 
โดยเป้าหมายส าคัญคือ การให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ และการสร้างความรัก ความหวงแหน ความ
เข้าใจในสิทธิและความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นของประชาชน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า จ านวนพ้ืนที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งนั้นมีจ านวนมากหลายหมู่บ้านและมีปริมาณประชากรเพ่ิม
มากขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่และการมีประชากรที่ค่อนข้างหนาแน่น ย่อมมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะในการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนทั้งใน
แง่คุณภาพและปริมาณ ไม่ว่าจะเป็นในด้านกระบวนการ ขั้นตอนในการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ                  
สิ่งอ านวยความสะดวก และการประชาสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ
ทั้งสิ้น  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสภาต าบลบางรูปตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย มีจ านวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน บนพ้ืนที่  103.30 ตารางกิโลเมตร  ต้ังอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอทุ่งใหญ่ ระยะทางห่างจากอ าเภอ 18 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด 
125 กิโลเมตร สภาพทั่วไปของพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนที่บางส่วนในฤดูฝนจะมีน้ าท่วมขังพ้ืนที่ สามารถปลูกพืช
ได้เพียงบางส่วน อาชีพหลักของประชากรคือ การท าสวน ไร่นา สวนปาล์มน้ ามันและสวนยางพารา 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นด่านหน้าของการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับประชาชน เพราะถ้ามีการให้บริการที่ดีย่อมท าให้
ประชาชนมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและต่อหน่วยงานของภาครัฐ นอกจากนี้การ
บริหารจัดการการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ยังจะท าให้ประชาชน
มีความรู้สึกเชื่อมั่นและศรัทธาต่อท้องถิ่น เกิดความรู้สึก หวงแหน ผูกพัน มีส่วนได้ส่วนเสียต่อถิ่นอาศัย อันจะ
เป็นการสร้างพลเมืองที่รับผิดชอบให้แก่ประเทศชาติในที่สุด ซึ่งการบริหารจัดการการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในแต่ละแห่งนั้น อาจมีความแตกต่างกัน แม้ว่าจะมีบริบทตามกฎหมายที่เป็นแบบเดียวกันก็
ตาม ดังนั้นการศึกษาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญที่สามารถน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายการบริหาร                     
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีความ
เหมาะสม เป็นไปตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 สามารถ
ตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง ทันการณ์ โปร่งใส 
เป็นธรรม รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางส าคัญในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรู้สึก
พึงพอใจต่อการให้บริการต่อไป 
 
โจทย์การวิจัย/ปัญหาการวิจัย 

ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพส่วนตัวต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยว
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แตกต่างกันหรือไม่ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปอ าเภอทุ่งใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2 เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอ              

ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและอาชีพส่วนตัว  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอทุ่ง
ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน  8,164  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอ              
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 368  คน จากนั้นจึงท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified random Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชในการสร้างแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
รูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale โดย
ก าหนดระดับของความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
 เกณฑ์การให้คะแนน 

5 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีการดังต่อไปนี้ 
 1. ขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจ้งความจ านงขออนุญาตเก็บข้อมูลใน
การท าวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปยังองค์การบริหารส่วนต าบล            
บางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความร่วมมือในการวิจัย 
 2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามจ านวน 368 ชุด ไปเก็บรวบรวมข้อมูลและรับคืนด้วยตนเอง 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากตรวจสอบคัดเลือกความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้ 
 1. น าแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์ มาให้คะแนนตามระดับค าตอบโดยแยกคะแนนออกตามกลุ่ม             
ตัวแปรที่ศึกษา เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 2 .น าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้สถิติร้อยละ และแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อรายด้านและภาพรวม  
 น าผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง    มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง    มีส่วนร่วมมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง    มีส่วนร่วมปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง    มีส่วนร่วมน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง    มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่ น ในเขตองค์การบริหารส่ วนต าบลบางรูป อ า เภอทุ่ ง ใหญ่               
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงจ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปจ านวน 291 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.08 มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 77.98 มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 
10,000 บาทขึ้นไปจ านวน 273 คิดเป็นร้อยละ 74.18 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจ านวน                  
119 คน คิดเป็นร้อยละ 32.34  
 
ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวม 
 

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  S.D. 

ระดับการมี
ส่วนร่วม 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.65 0.54 มาก 
ด้านสังคมและอาชีพ 3.64 0.63 มาก 
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  3.68 0.54 มาก 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 3.71 0.58 มาก 
ด้านอนามัยและสาธารณสุข 3.66 0.66 มาก 

รวม 3.67 0.66 มาก 
 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

201 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล บางรูป อ าเภอ
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.67, S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ( =3.71, S.D.=0.58) รองลงมา         
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (  =3.68, S.D.=0.54) และด้านอนามัยและสาธารณสุข (  =3.66, 
S.D.=0.66) ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตามตัวแปรอิสระเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
และอาชีพส่วนตัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและอาชีพส่วนตัวต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอ               
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน ามาอภิปราย ดังต่อไปนี้ 
 1. จากการศึกษาพบว่าการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอ
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมากในทุกด้าน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้ก าหนดหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ไว้ว่าจะต้อง 
1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งก าจัดมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ     
7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี             
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร จึงส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอ
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นให้ เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 สอดคล้องกับการศึกษาของนวพร                
บุญช่วย (2546) ที่ได้ท าการศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะ
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบทบาทในการ
พัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการร่วมสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ หรือแรงงานในกิจกรรม
ทางด้านสาธารณูปโภค เช่น การสร้างถนน สะพาน ขยายเขตไฟฟ้า หรือทางด้านพัฒนาแหล่งน้ า เช่น เจาะบ่อ
บาดาล ขุดลอกคูคลอง รวมถึงด้านการศึกษา ด้านงานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การส่งเสริมด้าน
สื่อการสอน งานประเพณีต่างๆ และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือความปลอดภัยของชีวิต รวมทั้ง
การพัฒนา รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การก าจัดน้ าเน่าเสีย การควบคุมมลพิษ การก าจัด
ขยะมูลฝอย การก าจัดผักตบชวา และวัชพืชในแม่น้ า ล าคลอง เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น                    
การพัฒนาด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น เช่น การรณรงค์รักษาความสะอาด การป้องกันโรคติดต่อเพ่ือสุขภาพ
อนามัยแข็งแรงของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น เช่น มีการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการประกอบอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ช่วยให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น และสอดคล้องกับการศึกษาของจุติกุล อ้นส าราญ (2546) ที่ได้ท า
การได้ศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษากรณีองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลบางพระ จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความส าคัญกับบทบาทในการพัฒนาสังคมมาก
ที่สุด รองลงมาคือ บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ และบทบาทในการพัฒนาวัฒนธรรม ตามล าดับ รวมทั้ง
สอดคล้องกับการศึกษาของสมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2550) ที่ได้ท าการศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอครบุรี จังนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ า
องค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) ด้านสังคม 3) ด้านเศรษฐกิจ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 5) ด้าน
สาธารณสุข และจากการศึกษาปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ปัญหาด้านงบประมาณและ
ความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่และกฎหมายของบุคลากรเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในปัจจุบัน 
 2. จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและอาชีพ
ส่วนตัวต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ
ปรีชา สมหมาย (2542) ที่ได้ท าการศึกษาความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพในการด ารงต าแหน่งที่แตกต่างกัน 
ไม่ส่งผลให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน และสอดคล้อง
กับการศึกษาของสมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2550) ที่ได้ท าการศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอครบุรี จังนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีเพศกับอายุที่แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพระไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ผู้วิจัยเห็นว่าความส าเร็จในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของผู้น าองค์กร
ท้องถิ่นและความสามัคคีกันชองประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งผู้น าที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้นๆ มีกระบวนทัศน์หรือมีแนวความคิดอย่างเป็นระบบในการพัฒนาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรั บ
ผู้น าองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายส าคัญ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ยังคงมีการพัฒนาด้านสังคมและอาชีพน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะตามผลการศึกษาที่พบ ดังนี้ 
 1. ควรจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม เพ่ือการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน หรือกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีให้เกิดประโยชน์ตลอดจนการด ารงรักษาไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 
 2. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการศึกษา การดูแลเด็ก เยาวชน กลุ่มผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม ตลอดจนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
 3. ควรมีการเฝ้าระวังในพ้ืนที่หรือมีการจัดท าแผนกรณีเกิดสาธารณภัยอันเนื่องจากสภาพพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อ
การเกิดน้ าป่าและดินถล่ม 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 ควรศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ ที่นอกเหนืออ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายก าหนด และควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท เช่น ศึกษา
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาล หรือศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เกิดข้อสารสนเทศในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
บางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่าย รายได้ และวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงินมา
วิเคราะห์ เพ่ือประเมินหลักเกณฑ์การตัดสินใจ 3 ประการคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost  Ratio : BCR) และอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of 
Return : IRR) 
 โครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีขนาดเนื้อที่ 1 ไร่  23 ตาราง
วา บนถนนสายชลบุรี-บ้านบึง ซอย 11 ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ศูนย์ผู้สูงอายุเป็นอาคาร 2    
ชั้น 1 หลัง แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ได้แก่ ห้องโถง/ห้องอเนกประสงค์ ห้องจัดกิจกรรมนันทนาการ ห้องบริหารงานส าหรับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ และห้องพยาบาล มีสนามหญ้า ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมรั้วและระบบน้ า ข้อสมมุติที่ส าคัญได้แก่ อายุ
โครงการ 20 ปี โดยเริ่มต้นก่อสร้างในปี พ.ศ. 2555 และสามารถเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2556 อัตราคิดลดเท่ากับ
ร้อยละ 8 โครงการสามารถรองรับผู้สูงอายุได้จ านวนสูงสุดเท่ากับ 600 คน ข้อสมมุติกรณีหากไม่มีโครงการศูนย์
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน ผู้สูงอายุจะต้องไปใช้บริการยังโรงพยาบาลในตัวจังหวัด มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 200 
บาทต่อเดือน และปี พ.ศ. 2575 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดโครงการ มูลค่าซากของโครงการเท่ากับ 10,000,000 บาท  
 ผลการศึกษาพบว่า  
 NPV ของโครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวนมีค่าเท่ากับ 37,061,204 บาท BCR มีค่าเท่ากับ 2.55 
และ IRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 31.37 สรุปได้ว่า การลงทุนโครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน คุ้มค่าต่อการ
ลงทุน ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน กรณีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพไม่ให้เงินสนับสนุน พบว่า NPV มีค่าเท่ากับ 1,661,538 บาท BCR มีค่าเท่ากับ 1.07 และ IRR มีค่าเท่ากับร้อย
ละ 9.43 แสดงให้เห็นว่า โครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน สามารถทนทานต่อการที่กองทุนหลักประกัน
สุขภาพไม่ให้เงินสนับสนุนได้ สรุปผลการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ควรลงทุนใน
โครงการศนูย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน เนื่องจาก มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the cost and revenue and comparison of 
revenues and expenses in the Elder Care Center Project in Ban Suan Town Municipality, Mueang Chon 
Buri District, Chon Buri Province. The concept was the comparison of the costs and benefits that occur 
in variety years of Elder Care Center Project by regardless of the amount of money in the future. The 
analysis was based on the financial principle that the same amount of present and future were not 
equal. This study used three criteria to decide which were the net present value, the benefit-cost ratio 
and the internal rate of return. 
 The project area of The Elder Care Center Project in Ban Suan Town Municipality was 1 rai 23 
square wah on Chon Buri – Ban Bung Road, Soi 11, Ban Suan Subdistrict, Mueang Chon Buri District, 
Chon Buri Province. The project was a second floor building, included a hall, multi-purpose room, 
outdoor recreation activities room, room for administrative staff, hospital room, lawn, sign releases, 
fences and water systems. The assumptions, included 1) the project life was 20 years. The construction 
began in 2555 and opened in the year 2556. 2) the discount rate was 8 percent. 3) the project can 
have a maximum of 600 elder people. 4) If we do not have the Elder Care Center, elder must go to 
hospital. The average costs were 200 baht per month. In 2575, the last project year, salvage value of 
the project is 10,000,000 baht. 
 The results of this study showed that the NPV of the project was equal to 37,061,204 baht, 
BCR was equal to 2.55 and IRR was equal to 31.37. The results of sensitivity analysis in case of the 
National Health Security Local Fund did not provide subsidies showed that the NPV of the project was 
equal to 1,661,538 baht, BCR is equal to 1.07 and IRR is equal to 9.43. The project can resistance for 
the National Health Security Local Fund did not provide subsidies. Concluded that the investment 
project of the Elder Care Center Project in Ban Suan Town Municipality, Mueang Chon Buri District, 
Chon Buri Province was worthiness. 
 
ค าส าคัญ  
             ศึกษาความเป็นไปได้ โครงการศูนย์ผู้สูงอายุ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 เมื่อกล่าวถึง “ผู้สูงอายุ” ทุกคนจะนึกถึงสภาพความถดถอย เสื่อมโทรมของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ในช่วง
ปัจฉิมวัยของชีวิต นึกถึงความเป็นผู้มีประสบการณ์ เป็นผู้รู้และเป็นบุคคลที่พึงเคารพนับถือของผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า
ถึงแม้สภาพทางกายภาพของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีความอ่อนแอเสื่อมถอยลง แต่ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุมักจะเป็นผู้
มากด้วยความรู้ และประสบการณ์ด้านชีวิต เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ประสบ พบมากมายชั่วอายุของตนกลับเพ่ิมพูนขึ้น ซึ่ง
นับว่าเป็นคลังสมองของสังคมที่มีค่ายิ่งและไม่ควรที่ใครจะมองข้ามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงตระหนัก
ถึงคุณค่า ความส าคัญของผู้สูงอายุ ดังจะเห็นจากพระราชด ารัสเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543 ณ ศาลาดุสิตาลัย ความว่า 
ประเทศเรามีผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ ความสามารถจ านวนมาก บุคคลเหล่านี้เปรียบประดุจธนาคารสมอง อยู่กระจัด
กระจายตามที่ต่าง ๆ  ไม่มีโอกาสเข้ามาช่วยในการพัฒนาอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเลย ท าอย่างไรเราจึงจะสามารถ
น าบุคคลเหล่านี้มาช่วยงานส่วนรวมของประเทศได้บ้าง (คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2548) 
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จากพระราชด ารัสนี้ ชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความส าคัญและมีคุณค่าในสังคมมากมาย จึงควรที่ทุกคน ทุกส่วน และ            
ทุกฝ่ายจะได้ร่วมดูแลและส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองโดยการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7) มาตรา 53(1) และ มาตรา 56(1) ก าหนดให้เทศบาลต าบล เทศบาล
เมือง และเทศบาลนครมีอ านาจหน้าที่ต้องส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ 
 นอกจากนี้ โครงสร้างประชากรในสังคมของทุกประเทศในโลกมีการเปลี่ยนแปลงของประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วและจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 2 เท่าของทุก ๆ 20-25 ปี จากรายงานของผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก จะอยู่
ในประเทศก าลังพัฒนาและในประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราเพ่ิมขึ้นเร็ว
กว่าการเพ่ิมขึ้นของประชากรทั้งหมด สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ระบุว่าโครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ขณะที่ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานใน
ระบบเศรษฐกิจในอนาคต การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพภาครัฐและครัวเรือนจะมี
ภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ส่งผลต่อภาระงบประมาณของ
ภาครัฐ และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการทางสังคม 
 ฉะนั้นบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทของการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งถือว่าเป็นงานในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่จ าเป็นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งไม่เฉพาะด้วยเป็นภารกิจในหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้น แต่เป็น
ภารกิจหน้าที่ความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้อยู่ในบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พึงมีต่อญาติพ่ีน้องและคนใน
ชุมชนของตน (ระวิวรรณ มนตรีพิลา, 2549) ดังนั้นบทบาทของเทศบาลในการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุใน
ชุมชนเป็นบทบาทที่เทศบาลจะต้องจัดตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นอกจากนั้น 
เทศบาลยังต้องค านึงถึงความต้องการ และสภาพปัญหาของผู้สูงอายุในชุมชนโดยพิจารณาจากหลักการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุที่ทั้งเป็นสากลและของประเทศไทยที่เทศบาลต้องให้ความส าคัญ 
 ในปัจจุบัน เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีศูนย์ผู้สูงอายุ (ชั่วคราว) 1 แห่ง ตั้งอยู่ 
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยขอใช้อาคารอเนกประสงค์อ าเภอเมืองชลบุรีเป็นสถานที่จัด
กิจกรรม ซึ่งการด าเนินงานศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในระยะเริ่มต้นเป็น
แนวคิดและนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ต้องการให้มีศูนย์บริการส าหรับผู้สูงอายุโดยเน้นรูปแบบกิจกรรม                        
ด้านนันทนาการและด้านสุขภาพอนามัยเป็นหลัก และมีอาหารกลางวัน 
 จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องให้ความสนใจเพ่ือหาแนวทาง
จัดเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงเตรียมความพร้อมให้บุคคล ผู้ซึ่งยังอยู่ในวัยท างาน ให้
มีการเปลี่ยนผ่านเพ่ือเข้าสู่วัยของการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ มีภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคม อีกทั้งยังสามารถด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้
ยาวนานที่สุด ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่และมีความเกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้สูงอายุโดยตรงและก าลังประสบปัญหาสถานการณ์ผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น จึงมีแนวคิดในการจัดท า “โครงการ
ศูนย์ผู้สูงอายุ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็น

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

207 

พนักงานอยู่ในเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จึงมีความสนใจที่จะศึกษา “ความเป็นไปได้ของ
โครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี” เพ่ือน าผลการศึกษาเสนอเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจแก่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านสวน เพ่ือให้การด าเนินการโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ 
เทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาค่าใช้จ่าย ในการจัดท าโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี 
 2. เพ่ือศึกษารายได้ ในการจัดท าโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี 
 3. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การส ารวจทางด้านกฎหมาย 
     การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นี้ 
จะทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุต่อไป ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 (ภาคผนวก ก) 
 2. หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน 
     ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
จะค านวณตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจและการเงินที่ส าคัญสามหลักเกณฑ์ด้วยกันคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ อัตรา
ผลตอบแทนต่อต้นทุน และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ จากการค านวณโดยใช้หลักเกณฑ์ทั้งสามหลักเกณฑ์นี้  
จะท าให้ทราบว่า การลงทุนในโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ที่ก าลังศึกษา
นี้ จะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ ซึ่งเป็นการพิจารณาด้านการเงินและเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม                
การตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการหรือไม่ จะยังมีตัวแปรอ่ืน ๆ  อีกเช่น ตัวแปรทางสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การจัดการโครงการ ตัวบ่งชี้ทางต้นทุนและผลตอบแทนจะเป็นการช่วยในการตัดสินใจเท่านั้น ส าหรับรายละเอียดของ
หลักเกณฑ์ มีดังนี้ 
  2.1 หลักเกณฑ์การตัดสินใจแบบที่ค านึงถึงมูลค่าของเงินในอนาคต 
        2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับดอกเบี้ย 
   แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องดอกเบี้ยเป็นส่วนส าคัญของเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน ผู้ให้กู้ควรที่จะได้รับผลตอบแทนจากการให้กู้ยืมเงินเป็นค่าใช้บริการของเงินที่ให้ยืม ธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงินทั่วไปที่รับฝากเงินควรจะจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากเงินโดยเป็นดอกเบี้ยส าหรับเงินที่ฝาก อัตราดอกเบี้ยอาจจะ
แตกต่างกันไปแล้วแต่ระยะเวลาและประเภทของการฝาก แต่โดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก              
3 ประการได้แก่ 1) อัตราเงินเฟ้อ 2) ความเสี่ยง และ 3) ต้นทุนค่าเสียโอกาส กล่าวคือ ปกติแล้วถ้าอัตราเงินเฟ้อสูง อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากก็มักจะสูง และถ้ามีอัตราความเสี่ยงในการฝากเงินสูงอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับก็มักจะสูงตามไปด้วย ส าหรับ
ต้นทุนค่าเสียโอกาส เป็นตัวแปรที่อธิบายว่าท าไมเงินที่ให้กู้ยืมจึงมีดอกเบี้ย ทั้งนี้เพราะค่าเสียโอกาสในการที่ผู้ให้กู้ให้เงิน
แก่ผู้อ่ืนยืม ท าให้ผู้ให้กู้จะต้องเลื่อนการบริโภคของตนออกไปในอนาคต จนกว่าจะได้รับเงินยืมคืน ผู้ให้กู้จึงควรได้รับ
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ผลตอบแทน และผลตอบแทนดังกล่าวก็คือ ดอกเบี้ยนั่นเอง หรือในแง่ของการลงทุน ดอกเบี้ยจะเกี่ยวข้องกับการเสียโอกาส
ในการที่ผู้ให้กู้จะหารายได้ เท่ากับว่าผู้ให้กู้ได้โอนโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากเงินจ านวนนั้น ไปให้ผู้ยืมเงินได้ใช้ประโยชน์
จากเงินนั้น จึงเป็นการยุติธรรมที่ผู้ให้กู้จะได้รับการชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป และผู้ยืมเงินซึ่งได้รับผลประโยชน์จากเงินนั้น
ไปแทน ก็ควรจะจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ให้กู้ (เจ้าของเงิน) ซึ่งก็คือดอกเบี้ยนั่นเอง  
   2.1.2 ดอกเบี้ยทบต้น 
   ดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest) คือ ดอกเบี้ยที่กลายมาเป็นเงินต้น เมื่อมีการให้กู้ยืม
ติดต่อกันหลายงวด โดยไม่มีการช าระดอกเบี้ยในระหว่างงวด กล่าวคือ ดอกเบี้ยของงวดแรกก็จะกลายเป็นเงินต้นในงวดที่ 
2 ซึ่งเมื่อรวมกับดอกเบี้ยในงวดที่ 2 จะกลายเป็นเงินต้นในงวดที่ 3 และต่อ ๆ ไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ดอกเบี้ยทบต้นก็
คือ การค านวณมูลค่าของเงินที่จะได้รับในอนาคตโดยน าดอกเบี้ยในงวดก่อน  ๆทบเข้ากับเงินต้น 
   2.1.3 มูลค่าทบต้นของเงินหลายงวด  ๆละเท่ากัน 
   มูลค่าทบต้นของเงินที่น าฝาก (หรือได้รับ) หลายงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน หมายถึง จ านวนเงิน
ต้นทั้งหมดทุกงวดที่ส่งให้ทุก ๆ  สิ้นปี ปีละเท่า ๆ กัน รวมกับดอกเบี้ยทบต้นทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่น าฝาก ตามอัตรา
ดอกเบี้ยที่ก าหนด  
        2.1.4 มูลค่าปัจจุบัน 
        2.1.5 มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ได้รับเป็นงวด ๆ ละเท่ากัน 
   การค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงินที่ได้รับเป็นงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน  
        2.1.6 จ านวนเงินที่สะสมเป็นงวด ๆ เพ่ือให้ได้เงินจ านวนหนึ่งในอนาคต 
   การค านวณจ านวนเงินที่สะสมเป็นงวด ๆ เพ่ือให้ได้เงินจ านวนหนึ่งในอนาคต   
        2.1.7 การผ่อนช าระเงินกู้เป็นงวด ๆ  
   การผ่อนช าระเงินกู้เป็นงวด ๆ หมายความถึงการช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้
โดยช าระคืนเป็นงวด ๆ งวดละเท่า ๆ กัน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และตามอัตราดอกเบี้ยที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งจ านวน
เงินที่ผ่อนทั้งหมดทุกงวดรวมกันย่อมมีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับจ านวนที่ลูกหนี้ได้กู้ยืมมาใช้ในปัจจุบัน  
  2.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
       มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) คือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายหักจาก
กระแสเงินสดรับ หรือ ผลตอบแทนสุทธิ มูลค่าปัจจุบันสุทธิอาจหาได้ด้วยการหาผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสผลตอบแทน กับมูลค่าปัจจุบันของรายจ่าย  
  2.3 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน 
       อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) เป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ และการเงิน
ตัวหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย การที่โครงการหนึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมแก่การลงทุนนั้น มูลค่าของ
ผลประโยชน์ที่ได้หักลดแล้ว ควรจะมากกว่ามูลค่าของค่าใช้จ่ายที่ได้หักลดแล้วเช่นกัน อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน               
หาได้จากการน ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับหารด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย  
  2.4 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
       ทั้งหลักเกณฑ์ NPV และ BCR ที่กล่าวมาต่างก็อาศัยค่าอัตราส่วนลดที่ก าหนดไว้แล้วมาใช้ในการ
ค านวณ แต่ส าหรับในกรณีหลักเกณฑ์อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return) หรือ IRR นี้ 
จะคล้ายกับหลักเกณฑ์ NPV คือต้องอาศัยการคิดค านวณมูลค่าในอนาคตของแต่ละงวดมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน แต่ว่าใน
กรณีหลักเกณฑ์ IRR นี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับว่าจะใช้อัตราส่วนลดเท่าใดในการค านวณ ทั้งนี้เพราะหลักเกณฑ์ IRR ต้องการ
หาอัตราดอกเบี้ยอัตราหนึ่งที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของรายการเงินสดของโครงการเท่ากับศูนย์ ซึ่งนักวิเคราะห์โครงการ
เองก็ยังไม่รู้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่ว่านั้นเป็นเท่าใด 
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  2.5 การประเมินอัตราส่วนลดที่เหมาะสม 
       จากหลักเกณฑ์การตัดสินใจที่ได้กล่าวมา แสดงให้เห็นแล้วว่าการประเมินต้นทุน  และ
ผลตอบแทนอันเกิดจากโครงการ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาของการได้มาซึ่งกระแสต้นทุนและผลตอบแทน และ
เมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าที่แท้จริงของเงิน 1 บาทในปัจจุบัน จะมีค่าลดลงเรื่อย ๆ ทั้งนี้เพราะมีทางเลือกหลายประการที่จะ
สามารถน าเงินไปลงทุนหาผลประโยชน์ได้ ค่าของเงินตามระยะเวลาดังกล่าวจึงถูกเชื่อมโยงด้วยอัตราหนึ่งซึ่งเรียกว่า 
"อัตราส่วนลด" 
  2.6 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
       โดยหลักการของการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการจะเป็นการพยากรณ์ใน
รายละเอียดของต้นทุนและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้ข้อสมมุติที่ส าคัญว่าค่าของตัวแปรใด ๆ ที่
ใช้ในการวิเคราะห์แต่ละตัวมีความแน่นอน มีเพียงหนึ่งค่าในแต่ละช่วงเวลาตลอดอายุโครงการ  
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางการเงิน
ของโครงการลงทุน (Financial Analysis of Investment Project) การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน
ของการลงทุนโครงการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กับการไม่
ก่อสร้าง โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
  3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้รับจากการสังเกตการณ์ศูนย์ผู้สูงอายุ (ชั่วคราว) 
ของเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
  3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
     เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี การศึกษานี้จึงได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายให้ทราบถึงสภาพข้อมูล
โดยทั่วไปที่จะน ามาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของการก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะน าไป                          
เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณต่อไป 
  4.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) การวิเคราะห์เชิงปริมาณนี้ จะเป็นการน า
ข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิการก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ที่รวบรวมได้ทั้งทางด้านต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินมาวิเคราะห์และอาศัยหลักการวิเคราะห์ทางการเงิน
ของโครงการลงทุน โดยใช้หลักเกณฑ์การตัดสินใจ 3 ประการคือ NPV BCR และ IRR ทั้งนี้ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ มีดังนี้ 
   4.2.1 การก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี 
จงัหวัดชลบุรี ก าหนดอายุโครงการ 20 ปี 
   4.2.2 รายได้ของโครงการประกอบไปด้วย 
    (1) รายได้ที่เป็นตัวเงิน 
                   - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
           - เงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองบ้านสวน 

     - เงินบริจาค 
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    (2) รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น 
     - ค่าเสียโอกาสของผู้สูงอายุ หากไม่มีโครงการก่อสร้างศูนย์ฯ 

   4.2.3 ค่าใช้จ่ายของโครงการประกอบไปด้วย 
     - ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุ 
     - ค่าถมดินพ้ืนที ่  
     - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ผู้สูงอายุ  
     - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
     - ค่าน้ าประปา 
     - ค่าไฟฟ้า 
     - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
     - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  

  นอกจากนี้ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี ยังท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของโครงการเพ่ือตรวจสอบว่า ถ้าโครงการต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เช่น ค่าใช้จ่ายของการก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเงินต่อการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อย่างไร 
 
ผลการวิจัย 
 NPV ของโครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวนมีค่าเท่ากับ 37,061,204 บาท BCR มีค่าเท่ากับ 2.55 
และ IRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 31.37 สรุปได้ว่า การลงทุนโครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน คุ้มค่าต่อการ
ลงทุน ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน กรณีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพไม่ให้เงินสนับสนุน พบว่า NPV มีค่าเท่ากับ 1,661,538 บาท BCR มีค่าเท่ากับ 1.07 และ IRR มีค่าเท่ากับร้อย
ละ 9.43 แสดงให้เห็นว่า โครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน สามารถทนทานต่อการที่กองทุนหลักประกัน
สุขภาพไม่ให้เงินสนับสนุนได้ สรุปผลการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ควรลงทุนใน
โครงการศนูย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน เนื่องจาก มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาขอน าเสนอการอภิปรายผลตามล าดับ ดังนี้ 
 ผลการศึกษาพบว่า NPV ของโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน มีค่าเท่ากับ 37,061,204 บาท 
BCR มีค่าเท่ากับ 2.55 และ IRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 31.37 สรุปได้ว่า การลงทุนโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมือง
บ้านสวน คุ้มค่าต่อการลงทุน 
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ของโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน กรณี สปสช.ไม่ให้
เงินสนับสนุน พบว่า NPV มีค่าเท่ากับ 1,661,538 บาท BCR มีค่าเท่ากับ 1.07 และ IRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 9.43 แสดง
ให้เห็นว่า โครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน สามารถทนทานต่อการที่ สปสช.ไม่ให้เงินสนับสนุน ได ้
 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี กล่าวได้ว่า มีความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง ท าให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุเกินหกสิบปีขึ้นไป ซึ่งเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงไป
ในทางเสื่อมถอย และมีปัญหาเกิดขึ้นหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เศรษฐกิจ และสังคม โครงการ
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ศูนย์ผู้สูงอายุสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุรักษาความสมดุลของชีวิตและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้                    
ทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ การปฏิบัติตัว รวมทั้งส่งผลดีต่อด้านสิ่งแวดล้อม ครอบครัว ชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งที่
จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการตอบสนองความต้องการในชีวิต อันจะท าให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมและ
แบบแผนการด าเนินชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีอันจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่สุด ซึ่งเป็นความคุ้มค่าที่ไม่อาจ
ประเมินได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2550) ซึ่งได้ท าการศึกษาศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน : กลไกการด าเนินงานเพ่ือความยั่งยืน โดยผลการศึกษาพบว่าศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุใน
ชุมชน จะเป็นสถานที่ส าหรับชุมชนที่มุ่งแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการสวัสดิการในครอบครัวและชุมชน ให้สามารถ
จัดบริการและพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
     เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ควรลงทุนในโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมือง
บ้านสวน เนื่องจากมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ในการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องการศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ 
เทศบาลเมืองบ้านสวน เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลา และภายหลังจากการท าการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า สังคมไทยเริ่มก้าว
เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” แล้ว สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ลูกหลาน โดยเฉพาะผู้หญิงไม่สามารถรับ
บทบาทดูแลผู้สูงอายุได้เหมือนในอดีต ส่วนผู้สูงอายุเองเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงมีภาวะ
พ่ึงพิงประชากรในวัยท างานมากขึ้น สภาพปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นความต้องการการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพ่ือทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ขององค์ความรู้ และศึกษาแนวทางการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่
สมบูรณ์และข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ต่อไป 
  2.2 ควรมีการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุอย่างจริงจัง เพราะสถานการณ์การจัด
สวัสดิการสังคมของประเทศไทยปัจจุบันมีความครอบคลุมและสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
และในเชิงพ้ืนที่มากขึ้น โดยมีการด าเนินงานจัดสวัสดิการสังคมตามองค์ประกอบ 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย การบริการ
สังคม การช่วยเหลือทางสังคม การประกันสังคม และการช่วยเหลือเกื้อกูลของภาคประชาชน ดังนั้น รัฐต้องมีการ
จัดบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข สิ่งอ านวยความสะดวก 
และที่พักอาศัย   
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความมั่นคงในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความมั่นคงในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  จ านวน 
242 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ ค่าที (Independent 
t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance.) 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ระดับความม่ันคงในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเศรษฐกิจ รองลงมาด้านสังคม ตามล าดับ 
 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความมั่นคงในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
จ าแนกตามเพศ อายุ รายได้ อายุการท างาน และระดับการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ที่มีเพศ อายุ รายได้ อายุการท างาน และระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความมั่นคงในการท างานไม่แตกต่าง
กัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the job securities of staffs in 
Nopparyrajathani Hospital 2.) to compare the level of job securities of the staffs classified by 
personal factors. These objectives were accomplished by studying the sample of 242 
persons who were staffs in Nopparyrajathani Hospital. The tool for data collection was 
questionnaire. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, Independent Sample t-test and One-Way Analysis of Variance. 
 The research results were as follows:   
 1. The job security of the staffs in Nopparyrajathatni  Hospital were at the high level 
while considered in detail, it was found that  the job security in term of economic aspect 
was  higher. This was follow by the social aspect. 
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 2. The comparison of job security level, it was factor that there was no difference in 
job security with the different personal factors of gender, age, income levels, status year of 
service and educational level. 
 
ค าส าคัญ  
   ความมั่นคง การท างาน โรงพยาบาล 
 
ความส าคัญของปัญหา  
 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีกรมแพทย์กระทรวงสาธารณะสุขเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญในการให้
การบริการงานผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นงานบริการด่านหน้า งานหลักได้แก่การให้การบริการครอบคลุมด้านการ
รักษาพยาบาล งานป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ และงานด้านการให้บริการด้านฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็ว ปลอดภัย ประทับใจ งานด้านการให้การบริการดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้าน ได้แก่เงินทุน 
วัตถุดิบ เครื่องจักรอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบการจัดการ การตลาด และปัจจัยที่มีความส าคัญมาก
ประการหนึ่งคือด้านเศรษฐกิจ และสังคม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีจะท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือ และความร่วมใจของบุคลากร ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีแต่
บุคลากรจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น ควรมีความมั่นคงในการท างานด้วยซึ่งได้แก่             
มีความรู้สึกปลอดภัยว่าจะมีงานท า มีรายได้ที่แน่นอน มีผลตอบแทนอันเกิดรายได้และสวัสดิการที่สามารถ
ด ารงชีพและได้รับการปกครองอย่างเป็นธรรมมีโอกาสก้าวหน้าในการท างานและสามารถท างานได้จน
เกษียณอายุเพ่ือให้ตนเองและครอบครัวด ารงชีวิตอย่างปกติสุข ช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เกิดภาระแก่สัง คม 
(สายทิพย์ วงศ์สังข์ฮะ, 2540) ความมั่นคงในการท างานแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน
ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งบุคลากรแน่ใจว่าจะได้รับการว่าจ้างให้ท างานตลอดไปโดยมีหลักประกันในการท างานเมื่อ
ได้รับอุบัติเหตุเจ็บป่วยการได้รับความคุ้มครองมิให้ต้องออกจากงาน การมีหลักประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
เพ่ือให้บุคลากรท างานโดยไม่ต้องกังวลถึงความมั่นคงในการด ารงชีพของครอบครัวและการมีหลักประกันใน
เรื่องบ าเหน็จบ านาญ เมื่อพ้นจากการท างานในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีไปแล้ว ส่วนความมั่นคงในการ
ท างานด้านสังคม คือการที่บุคลากรในองค์การมีอิสระในขอบเขตของการปฏิบัติงาน ซึ่งโดยมีความเชื่อมั่นใน
การรักษาความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและโรงพยาบาลจะมีผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาเป็น
อย่ างดีมีความรู้  มี ความสามารถในการท างาน และมีการดูแลผู้ ใต้บั งคับบัญชาในองค์การได้                            
(นิตยา เจียระนัยปรีเปรม, 2533) องค์การใดมีบุคลากรที่รับรู้ความมั่นคงในการท างานในทางบวก ร่วมกับการ
มีผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถเข้าถึงบุคลากรในองค์การ เข้าใจ และเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นที่รัก
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแล้ว บุคลากรที่ท างานในองค์การก็จะท างานด้วยความเต็มใจ และทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ในการท างาน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแก่องค์การ ไม่คิดที่จะลาออกและเปลี่ยนงานสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้
เป็นสิ่งส าคัญ อย่างยิ่งประการหนึ่งของผู้บริหารที่ควรจะให้ความส าคัญในการดูแล บุคคลากรเนื่องจาก
ความส าเร็จขององค์การ เกิดจากบุคลากรที่ท างานด้วยใจ  การที่บุคลากรมีการรับรู้ว่าตนเองมีความมั่นคงใน
การท างานระดับสูงสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมท าให้มีความกระตือรือร้นในการท างาน และใช้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่
ในการทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ ท าให้ผลการปฏิบัติงานที่ออกมาบรรลุตามเป้าหมายขององค์กา ร ถึงแม้
รัฐบาลให้ความส าคัญต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโดยออกพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พ.ศ. 2541 โดยมีนโยบายมุ่งสร้างฐานสวัสดิการทางสังคมให้เกิดความ
มั่นคง จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาเรื่องความมั่นคงของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
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นพรัตนราชธานี : กรณีศึกษาโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมุ่งศึกษาถึงระบบความมั่นคงในการท างานของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชานี เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปเป็นแนวทาง ในการปรับปรุงและพัฒนาความ
มั่นคงของเจ้าหน้าที่  โรงพยาบาลนพรัตนราชานี ให้ดีมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ในปี 
พ.ศ.2558 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 และแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 
2555-2559 เป็นแม่บทในการบริหารประเทศและเป็นการชี้ทิศทางในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  
ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งโครงสร้างของ
ประชากร ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนความคาดหวังจากประชากร
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่ต้องการกระบวนการคุ้มครองและเสริมสร้างหลักประกันในรูปแบบต่างๆ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีความจ าเป็นด าเนินการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย 
 ระดับความม่ันคงในการท างานของเจ้าหน้าที่ต่างกันตามแผนของการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความมั่นคงในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความมั่นคงในการท างานจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีจ านวนทั้งสิ้น  613 คน               
มีคุณภาพและมาตรฐานในการบริการสู่ความเป็นเลิศมีคุณสมบัติและลักษณะของเจ้าหน้าที่ประจ าของ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี การท างานที่ใกล้เคียงกัน (ข้อมูล ณ วันที่ 1สิงหาคม 2555) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการบริการ จ านวน   
242 คน ซึ่งได้จากการค านวณสูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนี้ 
                                         n =       N               
                                              (1+Ne2) 
 เมื่อ n =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N =   จ านวนประชากร 
  e =   ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
 ขนาดของตัวอย่างจากสูตรข้างต้นที่ความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างค่าเท่ากับร้อยละ .05 แทนค่า 
จะได้จ านวนตัวอย่างดังนี้ 
                                         n =     613  
                                                1+613 (0.05)2 
                                         n =    242    คน  
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความมั่นคงในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างตามตัวอย่างต้นแบบของนาย วิวัฒน์  หนูแก้ว ในงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ความมั่นคงในการท างานกับผลปฏิบัติงานและความทุ่มเทในการท างานของพนักงาน โดย
ศึกษาแนวความคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล จ านวน 5 ข้อ ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อายุการท างาน และระดับการศึกษา 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความมั่นคงในการท างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็น แบบมาตราส่วน                    
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5  
 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่าง ๆ เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. สร้างแบบสอบถาม โดยยึดตามวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและขอบเขตของการวิจัย 
 3. น าแบบสอบถามที่สร้าง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ
ครอบคลุมในเนื้อหาที่ต้องการวิจัย และปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ 
 4. ส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ข) เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษาและ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Conten-Validity) และท าการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) จากนั้นหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (Index of Item-Objective Congruence : IOC) 
แล้วจึงคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า หรือเท่ากับ .50    ค่า ( Rating scale ) 5 ระดับ
ดังนี้              
  5     หมายถึง  มีความมั่นคงในระดับมากท่ีสุด 
  4     หมายถึง  มีความมั่นคงในระดับมาก 
  3     หมายถึง  มีความมั่นคงในระดับปานกลาง 
  2     หมายถึง  มีความมั่นคงในระดับน้อย 
  1     หมายถึง  มีความมั่นคงในระดับน้อยที่สุด 
 5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 
 6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) เจ้าหน้าที่ประจ าโรงพยาบาล ซึ่งไม่ใช่พนักงานที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย แต่มีลักษณะการท างานใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 30 คน 
 7. น าแบบสอบถามมาหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) ใช้วิธีการทดสอบ t (t-test) 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 
 8. น าแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability)  
 9. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ท าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ด าเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยเป็นผู้แจก เลือกตัวอย่างแบบการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากรายชื่อ เพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนที่
ค านวณได ้
 3. รวบรวมแบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลจากนั้นท าการตรวจสอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์ เลือกมา
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ แล้วน าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อตรวจให้คะแนนแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2. วิเคราะห์ระดับความมั่นคงในการท างาน ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธานี โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. เปรียบเทียบการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่อายุ รายได้ 
อายุการท างาน และระดับการศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 4. วิเคราะห์ความมั่นคงในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโดยใช้การวัดระดับ
ความมั่นคง โดยค าตอบแต่ละข้อมีค่าคะแนน 5 4 3 2 1 และการจัดระดับความมั่นคงในการปฏิบัติงานของ
บุคคลากร พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับความมั่นคง โดยแบ่งระดับความมั่นคงในการท างานด้วยวิธีการหา
ความกว้างของอันตราภาคชั้นตามที่ ประคอง  กรรณสูตร (2538) ซึ่งแปลความหมายข้อมูลดังนี้ 
            4.21   -  5.00     หมายถึง     มีความม่ันคงในการปฏิบัติงานมากสุด 
           3.61   -  4.20     หมายถึง     มีความม่ันคงในการปฏิบัติงานมาก 
            2.61   -  3.60     หมายถึง     มีความม่ันคงในการปฏิบัติงานปานกลาง 
            1.81   -  2.60     หมายถึง     มีความม่ันคงในการปฏิบัติงานน้อยน้อยสุด 
 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติดังต่อไปนี้          
 1. สถิติ พ้ืนฐาน ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานแบบ F-Test และทดสอบความสามารถรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe)  
 
ผลการวิจัย 
 เพศ พบว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 180 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 74.4 และเพศชาย จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 
          อายุ พบว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ส่วนใหญ่มีอายุ ต่ ากว่า 29 ปี จ านวน 177คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.1 รองลงมาอายุ 29-6 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 และ อายุมากกว่า 36 ปี จ านวน   
16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ตามล าดับ 
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          รายได้ พบว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 16,000 บาท จ านวน 
235 คน คิดเป็นร้อยละ 97.10 รองลงมา มีรายได้ 26,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 รายได้ 
16,000-26,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดับ 
          อายุการท างาน พบว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ส่วนใหญ่มีอายุการท างาน น้อยกว่า 6 ปี 
จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 76.4 รองลงมาอายุการท างานช่วง 6-10 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.3 และมีอายุการท างานมากกว่า 10 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3ตามล าดับ 
          ระดับการศึกษา พบว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ส่วนใหญ่มี ระดับการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 มีระดับการศึกษา อนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 และระดับการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความมั่นคงในการท างาน ด้านสังคมในการท างานของเจ้าหน้าที ่
    โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 

ตัวแปร X  S.D. ระดับ 
ความม่ันคง 

1. ความมั่นคงในการท างาน    
   1.1 ด้านเศรษฐกิจ   3.65   0.63 มาก 
   1.2 ด้านสังคม   3.56   0.67 ปานกลาง 

รวม   3.61   0.20  มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าระดับความมั่นคงในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.61, S.D.=0.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ               
ด้านเศรษฐกิจ ( X =3.65, S.D.=0.63) รองลงมาด้านสังคม ( X =3.56, S.D.=0.67) ตามล าดับ 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความมั่นคงในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
จ าแนกตามเพศ อายุ รายได้ อายุการท างาน และระดับการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ที่มีเพศ อายุ รายได้ อายุการท างาน และระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความมั่นคงในการท างานไม่แตกต่าง
กัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน 
 
อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยความมั่นคงในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีประเด็นส าคัญที่ควร
น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาระดับความมั่นคงในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบว่า 
ระดับความมั่นคงในการท างานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก                      
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเศรษฐกิจ รองลงมาด้านสังคม ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากความมั่นคงในการท างานเป็นจุดแข็งของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีในการจูงใจและธ ารงรักษาให้
เจ้าหน้าที่ท างานในโรงพยาบาลได้ยาวนานขึ้น ผู้บริหารจึงก าหนดนโยบายที่เน้นการสร้างหลักประกันในชีวิต
ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหลักประกันในการรักษาพยาบาล เมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ  การจัด
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สวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอและเหมาะสม การปรับเลื่อนต าแหน่งตามความสามารถและความ
เหมาะสมในการท างาน การให้โบนัสเพ่ือส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการท างาน ผลการศึกษาจึงปรากฏว่า
ระดับความม่ันคงในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับแนวคิดของ สายทิพย์ วงศ์สังข์ฮะ (2540) ที่กล่าวว่า ความมั่นคงในการท างานเป็นความรู้สึกที่เกิดความ
ปลอดภัยว่าจะมีงานท า มีรายได้ท่ีแน่นอน มีผลตอบแทนอันเกิดจากรายได้ สวัสดิการที่สามารถด ารงชีพ ได้รับ
การปกครองอย่างเป็นธรรม มีโอกาสในความก้าวหน้าในการท างาน และสามารถท างานได้ จนเกษียณอายุ 
เพ่ือให้ตนเองและครอบครัวด ารงชีพอย่างปกติสุข ช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เกิดภาระต่อสังคม สอดคล้องกับ
แนวคิดของณัทณิชา อมรไชย (2548) ที่กล่าวว่า ความมั่นคงในการท างาน ได้แก่ ความรู้สึกเชื่อมั่นว่าจะได้รับ
การจ้างงานจนเกษียณอายุ ความก้าวหน้า มีความส าเร็ จในการงานมีช่องทางการเจริญเติบโตและมี
หลักประกันในการท างานเมื่อเจ็บป่วย หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากกฎหมายก าหนด ซึ่งความมั่นคงใน
การท างานนั้นส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจและแรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ผกาวรรณ แน่นอน (2541) ที่ได้ท าการศึกษาความมั่นคงในการท างานของครูในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา 
เขตการศึกษา 6 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความมั่นคงในการท างานของครูในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาเขต
การศึกษา 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่                     
ด้านความก้าวหน้าในการท างาน รองลงมาด้านรายได้ และด้านสวัสดิการ ตามล าดับ 
 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความมั่นคงในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
จ าแนกตามเพศ อายุ รายได้ อายุการท างาน และระดับการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ที่มีเพศ อายุ รายได้ อายุการท างาน และระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความมั่นคงในการท างานไม่แตกต่าง
กัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงพยาบาล นพรัตนราชธานี มีนโยบายในการสร้างความ
มั่นคงในการท างานให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในมาตรฐานเดียวกัน เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยนโยบายหลักคือ 
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจนโยบายของโรงพยาบาลอย่างชัดเจน ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็น และ
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่แสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงาน เมื่อมีปัญหาในการท างานก็สามารถขอค าแนะน า
จากผู้บังคับบัญชาหรือปรึกษาเพ่ือนร่วมงานได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งมีการให้โบนัสแก่เจ้าหน้าที่ในทุกๆ ปี เพ่ือกระตุ้นและบ ารุงขวัญก าลังใจในการท างาน 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีจึงท างานด้วยความสบายใจ มีความมั่นใจในการท างาน ผลการ
ปฏิบัติงานก็ออกมาดี เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ผลการศึกษาจึงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีที่มีเพศ อายุ รายได้ อายุการท างาน และระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความ
มั่นคงในการท างานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของระวีวรรณ ฉัตรทอง (2543) ที่ได้ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของการท างานกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตของการ
ท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของการท างานระหว่างผู้ใช้แรงงาน ซึ่งมีเพศ
และอายุต่างกัน พบว่า ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตของการท างานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของทิตย์วรรณ เกื้อกูล (2544) ที่ได้ท าการศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน ศึกษา
เฉพาะกรณี กรมการขนส่งทางบก ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมข้าราชการพลเรือน กรมการขนส่งทางบกมี
ความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี และข้าราชการพลเรือน กรมการขนส่งทางบกที่มี
ลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ และอัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ผู้บริหารควรเสริมสร้างความรู้สึกมั่นคงในการท างานให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
โดยการเพ่ิมสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ เพ่ิมรายได้ในส่วนของเงินเดือน หรือเพ่ิมช่องทางให้เจ้าหน้าที่มีโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพ่ิมมากขึ้น เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่รับรู้ถึงความมั่นคงในการท างานที่องค์การจัดให้ ทั้ง
รายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ การมีสวัสดิการที่ดี มีหลักประกันในการท างาน ก็จะสร้างความพึงพอใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ และพร้อมที่จะใช้ความรู้ ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ทุ่มเทให้กับการท างานอย่างเต็มที่ 
 2. ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่แสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
เพ่ิมมากข้ึน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ริเริ่มงานด้วยตนเอง อันจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีขวัญก าลังใจดีขึ้น 
รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานอีกทางหนึ่งด้วย ท้ายที่สุดเมื่อ
เจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงความเป็นกันเองกับผู้บังคับบัญชา ท าให้ท างานด้วยความสบายใจและทุ่มเทให้กับ             
การท างานเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน   
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการพิจารณาระดับความมั่นคงในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ผู้วิจัยน ามาเป็น
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาความมั่นคงในการท างานของเจ้าหน้าที่ในตัวแปรอ่ืนๆ ที่แตกต่างออกไป เช่น 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลที่ได้รับ 
 2. เมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป ควรมีการศึกษาวิจัยซ้ าหรือศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือศึกษา
ถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อระดับความมัน่คงในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  และเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นและใช้ตารางก าหนดขนาด
ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 112 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการหาร้อยละ คะแนนเฉลี่ย                       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว                    
(One-Way ANOVA) และการทดสอบรายคู่ โดยวิธีของ Scheffe’ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง และอันดับ
สุดท้าย คือ การออกจากราชการ 2) เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to study and the personnel administration in the school 
under the secondary educational service, office area 32, classified by school sige. The sample in this 
study included 112 school administrators in the office of Secondary Education, Briar Province, obtained 
by using Krejicie & Morgan’s table with a reliability of 95 percent. The instrument was a rating scale 
questionnaire. The statistics was for analysis was percentage, mean, standard deviation, One-Way 
ANOVA and scheffe's test of comparison. 

The results were as follows: 
1. Both overall and each aspects, the level of personnel administration in the school under the 

secondary educational service, office area 32 were at a high level, in order of high level to low level, The 
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results were as follow: recruitment and appointment, enhancing the efficiency of government service, 
manpower planning and placement, and retirement, respectively. 

2. Both overall and each aspects, The comparison of the level of personnel administration in the 
school under the secondary educational service office area 32, classified by school sige, indicated statistically 
significant difference at the level of .05. 

 
ค าส าคัญ   
 การบริหารงานบุคคล 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตหรือการด าเนินกิจการของหน่วยงาน   
การที่จะได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจ าเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการและการวางแผนที่ดี ทั้งนี้เพราะการวางแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญคือ ท าให้องค์การสามารถที่จะพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในอนาคต ไม่ว่า
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซึ่งถ้าได้มีการคาดการณ์ ก็จะได้มีการเตรียมการ เตรียม
มาตรการ เพ่ือรองรับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นท าให้ปัญหาที่องค์การจะต้องเผชิญในอนาคต ด้านก าลังคน ลดความรุนแรง
ลงได้ ยังผลให้องค์การสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ท าให้องค์การ
สามารถทีจ่ะจัดปริมาณ ประเภท และระดับทักษะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่
เหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดให้ ซึ่งจะเป็นผลท าให้ทั้งองค์การและบุคลากรมีการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency)                 
โดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว ท าให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานในแต่ละ
กลุ่มงาน และในแต่ระดับความรับผิดชอบได้ ช่วยให้พนักงานมีความพ่ึงพอใจในการท างาน ท าให้องค์การทราบข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ท าให้มีการปรับการใช้ก าลังคนให้ยืดหยุ่นตาม
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป อีกทั้งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ากับกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ขององค์การ แผนทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้น าการปฏิบัติให้ไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการ (สุนันทา เลาหนันทน์, 2542) 

การบริหารงานบุคคล นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การที่จะ ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยทางด้านบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในบรรดาทรัพยากรทั้งหมด 
เพราะสามารถที่จะจัดการหรือหาวิธีที่จะด าเนินการให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบุคลากรจึง
เป็น ที่มาของความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การอีกด้วย ซึ่งในการบริหารประเทศก็ ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ให้ "คน" เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ให้มีขีดความสามารถเพ่ือที่จะพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ต่อไป   

จะเห็นว่าการบริหารงานบุคคลมีความส าคัญต่อองค์การ โดยเริ่มจากการวางแผน การสรรหาบุคคลเข้ามา 
ท างาน การท านุบ ารุงรักษา รวมทั้งการด าเนินการเมื่อบุคคลนั้นพ้นจากไป ซึ่งองค์การ ใดจะบรรลุผลตามท่ี
ตั้งเป้าหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยส าคัญ ก็คือ “คน หรือ บุคลากร” ในองค์การ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุดของการบริหารงาน และเป็นที่ ยอมรับกันว่ามนุษย์หรือคน เป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีค่าและส าคัญที่สุด
ตาม หลักการบริหาร จึงได้มีนักวิชาการบริหารให้ความสนใจที่จะศึกษาถึง พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ซึ่งแต่เดิม
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แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารบุ่งไปที่ประสิทธิภาพ ในการผลิตขององค์การ ขาดการให้ความส าคัญต่อมนุษย์
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ มองมนุษย์เป็นเสมือนเครื่องจักร ไม่มีชีวิตจิตใจ สิ่งจูงใจที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลต่อองค์การ ก็คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ต่อมานักวิชาการจึงเปลี่ยนแนว ความคิดการบริหารโดยยึด
แนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Science) คือ การบริหารที่มุ่งเน้นการให้ความส าคัญทางด้านจิตใจกับ
มนุษย์ในองค์การมากขึ้น โดย เชื่อว่าปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคคลโดยแท้จริงแล้ว เป็นปัจจัยที่มีผลและมีความส าคัญเป็น 
อย่างมากต่อประสิทธิภาพในการท างาน ความเชื่อที่ว่าคนเป็นเครื่องจักรนั้นจึงเป็นความ เชื่อที่ผิดโดยสิ้นเชิง เพราะ
นอกจากเงินแล้วคนยังมีความต้องการทางสังคมและความ ต้องการอ่ืน ๆ ที่มิใช่เงินด้วย (ธงชัย สันติวงษ์, 2542)  

โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งของสังคมที่ต้องด าเนินการบริหารงานเพ่ือให้การศึกษาส าเร็จตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยบุคลากรเข้าช่วยในการด าเนินงานเพราะคุณภาพของการศึกษาจะสูงหรือต่ าเพียงใด
ย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ท าหน้าที่ในองค์การนั้นแต่การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนเมื่อปฏิบัติงานไประยะหนึ่ง
มักจะหย่อนสมรรถภาพ เบื่อหน่าย อันเป็นเหตุให้ท างานไม่เต็มที่ โดยเฉพาะถ้าครูขาดความกระตือรือร้นในเรื่องการ
เรียนการสอนย่อมท าให้การศึกษาขาดคุณภาพจึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาครูด้วยวิธีต่างๆ อยู่ เป็นระยะๆ                              
(สุธีระ ทานตวนิช, 2545) และพนัส หันนาคินทร์มีความเห็นว่า การบริหารงานงานโรงเรียนแตกต่างจากงานธุรกิจ คือ
ก าไร ส่วนผลที่ได้จากการบริหารการศึกษา คือ การพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนที่จะศึกษาสภาพการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนของผู้บริหาร ซึ่งจ าแนกตามขนาดโรงเรียนเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตามส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2546) ภายใต้
องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง                         
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ เพ่ือให้ทราบถึง สภาพ
การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 เพ่ือน าผลการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา ให้การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประสิทธิภาพมากขึ้นในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                 
อยู่ในระดับใด 
 2. การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                           
เขต 32  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 32 จ านวน 158 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นและใช้วิธีการใช้ตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 112 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขนาดของโรงเรียน ลักษณะของแบบสอบถาม 

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
     ส่วนที่ 2 การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่หารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

ภายใต้องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง                       
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) และให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น มีข้อความให้เลือกตอบ 5 ระดับ คือ มากที่สุดมาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 3. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
  3.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
                  3.2 สร้างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วน าไปเสนอต่อประธานผู้ควบคุม
ภาคนิพนธ์และกรรมการผู้ควบคุมภาคนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของข้อค าถามในด้านภาษาและความ
ถูกต้อง 
  3.3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ  
  3.4 น าแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผู้ เชี่ยวชาญตามข้อ 4 มาค านวณค่าดัชนี                       
ความสอดคล้องระหว่าง (Item-Objective Congruence Index : IOC) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และ
เพ่ือให้ปรับปรุงแก้ไขได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 
  3.5 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามแบบค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์แล้วน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข ไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูจ านวน 10 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือน ามาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับ โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของ ครอนบาค (Cronbach อ้างถึงในยุทธ์ ไกยวรรณ์, 2545)  ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.99  
  3.6 น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองและแก้ไขแล้ว เสนอคณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์ เป็น
ครั้งสุดท้าย และจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยต่อไป 
 4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และด าเนินการเก็บด้วยตัวเอง 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับและคัดเลือกไว้เฉพาะแบบสอบถามที่
สมบูรณ์  แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและแปรผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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 6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      6.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
   6.2 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
และการทดสอบรายคู่ โดยวิธีของ Scheffe’ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสาระส าคัญของผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การสรรหาและ
การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง และ
อันดับสุดท้ายคือ การออกจากราชการ  
 2. เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ พบประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
 1. การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                       
การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง และอันดับสุดท้ายคือ การออกจากราชการทั้งนี้ เนื่องจากนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัด
การศึกษามากขึ้น การพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือให้มีสมรรถนะในการท างาน มีคุณลักษณะที่พร้อมจะพัฒนามาตรฐาน
ทั้งมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการท างาน จึงเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับโครงสร้างระบบงานของรัฐ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว ท าให้สถานศึกษาภายใต้การบริหารงานของผู้อ านวยการสถานศึกษาจะต้อง
พัฒนามาตรฐานคุณภาพ ทั้งคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูผู้สอน คุณภาพผู้บริหารโรงเรียน และชุมชนตามแนวทางที่ 
สมศ. หรือส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ก าหนด เป็นการปฏิรูป
การศึกษาไปสู่การมีมาตรฐานครบวงจร  แต่อย่างไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคและข้อจ ากัดในการพัฒนาปฏิรูป
การศึกษา เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีมีจ านวนจ ากัด (ทองค า เจริญสุข, 2542)  
 การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
ในองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง                       
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ พิจารณาเป็นรายด้าน
ได้ดังนี้ 
 1. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการ
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก 7 รายการ 
เรียงจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับได้แก่ การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการ
ก าลังคนได้สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาการเสนอข้อมูลเพ่ือขอเพ่ิมอัตราก าลังไปยังหน่วยงานที่
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รับผิดชอบการขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู อยู่ในระดับปานกลาง คือ 
การเสนอข้อมูลเพ่ือขอเพ่ิมอัตราก าลังไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กันทิพย์ 
โชติสุวรรณ (2549) ที่ศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่จะมีปัญหาการ
บริหารงานบุคคลด้านความต้องการบุคลากรในโรงเรียนในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ โรงเรียนขนาด
เล็กจะมีปัญหาการบริหารงานบุคคลด้านการได้รับจัดสรรอัตราก าลังครู ครูสอนไม่ตรงตามความถนัดหรือไม่
ตรงตามวิชาเอก 
 2. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการ
สรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก 6 รายการ เรียงจากคะแนน
เฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถวัดความรู้และความสามารถได้ การด าเนินการจ้างครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวโดยไม่ใช้เงิน
งบประมาณของราชการ การมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน 
และอยู่ในระดับปานกลาง 2 รายการ ได้แก่ การขอความร่วมมือจากท้องถิ่นเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรภายนอกที่มี
ความรู้ความสามารถและความช านาญมาเป็นวิทยากรช่วยสอนพิเศษ  
 3. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก 8 รายการ                  
เรียงจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก สถานศึกษามีการวางแผนและก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร 
กระบวนการพัฒนาบุคลากรด าเนินไปด้วยความต่อเนื่อง งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร และอยู่ระดับปาน
กลาง 1 รายการ คือ บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้ไปศึกษาหาประสบการณ์จากหน่วยงานอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อานนท์  ฤทธิ์เวทย์ (2548) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลให้ประสบผลส าเร็จได้ ต้องมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สร้างแรงจูงใจมุ่งมั่นพัฒนา ในด้านบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 87 ต้องการการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ หรือการมี KM ในสถานศึกษา และการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีเหตุผลท่ีส าคัญ                 
เพ่ือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในด้านการเรียนการสอน  
 4. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านวินัย และ
การรักษาวินัย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก 8 รายการ เรียงจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
3 อันดับ มีการประเมินผลการักษาระเบียบวินัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีการให้ความรู้เรื่องแนวปฏิบัติการรักษา
ระเบียบวินัยอย่างต่อเนื่อง ผู้บังคับบัญชามีการสอดส่องดูแลส่งเสริมและป้องกันการกระท าผิดวินัยอย่างจริงจัง และอยู่
ระดับปานกลาง  2 รายการ คือ การด าเนินการแก้ปัญหาครูที่กระท าผิดวินัยโดยการย้ายหรือให้ไปช่วยราชการ ที่โรงเรียนอ่ืน
บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมในการปฏิบัติการรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมล วงค์คงชีพ (2549) พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 63.24                 
ไม่อุทิศตนต่องานราชการโดยเฉพาะข้าราชการครูจะมีปัญหาด้านหนี้สิน จึงเป็นเหตุให้ต้องหารายได้เพ่ิม เป็นเหตุของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ าลงเนื่องจากครูไม่ได้สอนอย่างเต็มความสามารถ สอนไม่ตรงเอก และมีภาระงาน
อ่ืนๆ เช่น งานธุรการ การท าและเสนอผลงานเพ่ือรับและปรับวิทยฐานะและเหตุผลที่ส าคัญของการบริหารงานบุคคล
ด้านวินัยและการรักษาวินัยเพ่ือภาพลักษณ์ขององค์กรราชการ และจากกระบวนการทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของ
ระบบราชการที่พ่ึงประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2550)  
 5. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการออกจาก
ราชการ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก 8 รายการ เรียงจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย                    
3 อันดับแรก ได้แก่ ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของข้าราชการครูเพ่ือประเมินคุณภาพอย่างยุติธรรม และ
โปร่งใส การให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณีข้าราชการครูถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ด าเนินการด้วย
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ความถูกต้องเหมาะสม มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการอย่างถูกต้องและตามความเป็น
จริง และอยู่ระดับปานกลาง 1 รายการ คือ การจัดให้ข้าราชการครูที่พ้นต าแหน่งหน้าที่ราชการกลับเข้ามามีบทบาทใน
การช่วยเหลือดูแลให้ค าปรึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลรบ สุขวงศา (2550)  ที่ศึกษาการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ของข้าราชการครู พบว่า ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน รักและทุ่มเทในการสอน เป็น
กัลยาณมิตรแก่ผู้เรียนและครูด้วยกัน ด้านผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดี มีภาวะผู้น าด้าน 
 6. เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
32 โดยภาพรวมจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารงานบุคคลน้อยกว่าโรงเรียนขนาดกลาง  โรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารงานบุคคล
น้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดกลางมีการบริหารงานบุคคลน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยยภรณ์  แสง
แววเพชร (2550) พบว่า ในการบริหารงานบุคคลจ าแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยอยู่ในระดับมากคือ โรงเรียนขนาดใหญ่ มีการส่งเสริม และพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถมากกว่า
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ในด้านการศึกษาวิจัย อยู่ในระดับมาก และด้านการสร้างสื่อการสอน และนวัตกรรม
ทางการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่ของโรงเรียนขนาดเล็กมาจากการขาดงบประมาณซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาภรณ์  โชติ์เรืองสกุล (2549) พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กบุคลากรขาดความรู้ และทักษะ 
รวมทั้งวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียน และจากวิจัยของ สุธีร์  รุจิระวงศ์ (2550) พบว่า เหตุผลที่โรงเรียนขนาดใหญ่มี
ปัญหาการบริหารงานบุคคลมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความ
ซับซ้อนของโครงสร้างระบบงาน การผ่านงาน การสื่อสารและที่ส าคัญคือ ประสิทธิภาพการท างาน ในด้านการติดต่อ
ประสานงาน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านความขัดแย้งระหว่างบุคลากรครู พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 ในองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัย และการรักษาวินัย และการออกจากราชการ  
โดยภาพรวมพบว่า  การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
อยู่ในระดับมาก  แต่ก็มีบางประเด็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้นโดยแบ่งเป็นข้อแสนอแนะทั่วไปและข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป รายละเอียด ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ควรพัฒนาการส ารวจคุณสมบัติ และ
มาตรฐาน ก าหนดต าแหน่งของบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้มีข้อมูลชัดเจนเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณา 
      1.2 ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ควรพัฒนาการจัดการบริหารข้อมูลและสารสนเทศท่ี
จ าเป็นในการปฏิบัติงานในโรงเรียนแก่บุคลากร 
       1.3 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ควรพัฒนาการวางแผน และก าหนด
วิธีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
  1.4 ด้านวินัยและการรักษาวินัย ควรพัฒนาด้านการอุทิศตนต่องานราชการปลุกจิตส านึกในเกียรติ
และศักดิ์ศรีของข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเพ่ือประโยชน์ของชาติ 
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  1.5 ด้านการออกจากราชการ ควรส่งเสริมด้านการบ ารุงรักษาสุขภาพทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตให้แกบุ่คลากร  เพราะการเจ็บป่วยจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตามตัวแปรอ่ืนๆ เช่น
ประสบการณ์การท างาน หรือวุฒิการศึกษา 
     2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของชุมชน 
ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา 
  2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในเขตพ้ืนการศึกษาที่อ่ืน 
      2.4 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนกรรมการ สถานศึกษาและกลุ่ม
ตัวอย่างอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง สภาพการใช้เทคโนโลยีทางการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 วัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีทางการ
บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2                          
(2) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีทางการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ านวน 231 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ  Independent 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพการใช้เทคโนโลยีทางการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ ( 0.52S.D4.09,X  ) 
 2. เปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีทางการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน ยุทธศาสตร์ที่ 1     
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา และ               
การบริการ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ ทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the use a study of technology 
implementation in school management under the Second Buriram Primary Educational 
Service Area. 2) to compare the use a study of technology implementation in school 
management under the Second Buriram Primary Educational Service Area the size of School. 
The sample used in this study includes school administrators the Second Buriram Primary 
Educational Service Area. The samples used were 231 tools used in sampling scale at 95 
percent confidence level. The data were analyzed by statistics of percentage, mean, 
standard deviation, t-test Independent.  
 The findings were as followed:  
 1. A study of technology implementation in school management under the Second 
Buriram Primary Educational Service Area. In general, the high level ( =4.09, S.D.=0.52).  
 2. To compare the use a study of technology implementation in school management 
under the Second Buriram Primary Educational Service Area. One strategy to improve the 
quality of student learning. The second strategy, development, management, education and 
services Strategy. The third strategy, develop human resources and information technology 
Communication to learning. Strategy 4 : Development of Information and Communication 
Technology significant at the .05 level. 
 
ค าส าคัญ 
  สภาพการใช้เทคโนโลยีทางการบริหารการจัดการศึกษา 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ที่มีความเจริญก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก และปัจจุบัน
องค์การทุกแห่งตระหนักถึงการบริหารงานในองค์การให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในสังคม
วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ได้พัฒนาถึงคลื่นลูกที่สามที่เรียกว่ายุคแห่งเทคโนโลยี ได้ก่อให้เกิดผลผลิตที่เป็น
เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีพลังอ านาจในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานไปสู่ระดับสูงสุด                     
(รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์, 2554) 
 เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญ และจ าเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน  จึงมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์การเป็นไปอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะประโยชน์ของเทคโนโลยี
ได้สร้างสรรค์งานต่างๆ ขององค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในองค์การภาคธุรกิจเป็นองค์การที่น า
ร่องการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานภาพในองค์การให้ประสบผลส าเร็จ งานทุกระบบขององค์การได้
น าเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันองค์การทางการศึกษาก็ได้ตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใน
มาตรา 63 กล่าวไว้ว่า รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวน าและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนที่จ าเป็นต่อการส่ง
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วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปแบบอ่ืน เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ส าหรับ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตามความจ าเป็น มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ต าราหนังสือทาง
วิชาการ สื่อสิ่งตีพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิดให้
มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยี            
เพ่ือการศึกษา เพื่อให้ความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใน
โอกาสแรกที่ท าเพ่ือให้มีความรู้ และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้ง
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่า  และ
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย มาตรา 68 ให้มีการระดมทุน เพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลก าไรที่ได้จากการด าเนินการด้านสื่อมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคมนาคม จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน 
รวมทั้งให้มีการลดอัตราค่าบริการพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพ่ือพัฒนาคนและสังคม มาตรา 69 รัฐต้อง
จัดให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่พิจารณาเสนอ นโยบาย แผนส่งเสริม และประสานงานการวิจัย การพัฒนา
และการใช้ รวมทั้งการประเมิน คุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ในส่วนของสถานศึกษา ระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้สามารถ
ด าเนินภารกิจต่าง ๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนได้ค้นพบปัญหาที่ก าลังประสบอยู่  และ 
จะท าให้สามารถแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ตรงจุด นอกจากนี้สารสนเทศยังเป็นพ้ืนฐานในการปรับมาตรฐานของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น ตลอดจนการจัดการสนับสนุนให้โรงเรียนได้เข้าสู่เกณฑ์การพัฒนาปรับปรุงตามสภาพที่
แท้จริงของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามจุดมุ่งหมายของการบริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารจ าเป็นต้องอาศัยการบริหารที่เป็นระบบ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และต้อง
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือผู้บริหารจะต้องด าเนินการตามกระบวนการบริหาร
อย่างเป็นระบบ การที่จะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะต้องมีข้อมูลด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือน ามา
ประกอบการตัดสินใจ แต่การที่จะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ตัดสินใจให้ครบถ้วนนั้น ล าพังตัว
ผู้บริหารย่อมไม่มีเวลาเพียงพอ จึงจ าเป็นจะต้องมอบหมายงานหรือจัดหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบด าเนินการ
จัดเตรียมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ตามที่ต้องการและจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ให้ทันเวลา เพ่ือใช้ประกอบ     
การตัดสินใจ (ครรชิต  มาลัยวงศ์, 2548) 
 สภาพการใช้เทคโนโลยีทางการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปัจจุบันได้มีการน าคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Internet) 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( ICT) มาใช้เพ่ือบริหารจัดการหรือเรียกว่าระบบสารสนเทศ               
เพ่ือบริหาร ( Management Information System : MIS) เป็นระบบที่สามารถสนับสนุนข้อมูลให้ ผู้บริหาร
ทั้งสามระดับ คือทั้งผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง โดยระบบเอ็มไอเอสจะให้
รายงาน ที่สรุปสารสนเทศที่รวบรวมจากฐานข้อมูลทั้งหมดของ จุดประสงค์ ของรายงานจะเน้นให้ผู้บริหาร
สามารถมองเห็นแนวโน้ม และภาพรวม ขององค์กรในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถควบคุม และตรวจสอบงานของ
ระดับปฏิบัติการด้วย อย่างไรก็ดีขอบเขตของรายงาน จะข้ึนอยู่กับลักษณะของสารสนเทศ และจุดประสงค์การ
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ใช้งาน  อย่างไรก็ตามจากการด าเนินงานที่ผ่านมาสภาพการใช้เทคโนโลยีทางการบริหารการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 พบปัญหาในการบริหารงานทั้ง             
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล งบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป ได้แก่ ด้านบุคคลากร
ขาดความรู้ความเข้าใจการใช้งานซอฟต์แวร์โปรแกรม ซึ่งปัญหาดังกล่าวผู้บริหารควรต้องตระหนัก และศึกษา
วิธีการแก้ปัญหา และรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทางการใช้งานคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหาร  
 จากปัญหาดังกล่าว  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพการใช้เทคโนโลยีทางการบริหาร
การจัดการศึกษาของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 อย่างเป็น
ระบบ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารโรงเรียนในอนาคต ให้ได้ผล
สูงสุดคุ้มค่างบประมาณที่ต้องลงทุนจัดระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร และน าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
พัฒนาการบริหารงานทุกงานภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของโรงเรียน 
 
โจทย์วิจัย/ ปัญหาวิจัย 
 การใช้เทคโนโลยีทางการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการใช้เทคโนโลยีทางการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีทางการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 ตามขนาดของโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนการส าคัญทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน  
 ตอนที่ 1 เป็นวิจัยส ารวจกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและส ารวจสภาพ
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดประชุมสัมมนา (Focus Group) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิคือ  
ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์และนักเรียนที่มีความสามารถในการ เรียนรู้
คณิตศาสตร์ สูง ปานกลาง และต่ า จ านวน  17 คน  โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนและครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง ภาคเรียนที ่
2 ปีการศึกษา 2554 จ านวนกลุ่มละ 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) ตาม
ขนาดของโรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา มี 4 ฉบับ  ดังนี้  ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาส าหรับใช้ในการจัดประชุ มสัมมนา ซึ่งเป็นข้อค าถามที่ให้ผู้ เข้า
ประชุมสัมมนา อภิปราย สรุป ฉบับที่ 2 แบบสอบถามส าหรับครูเพ่ือสอบถามการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
ด้านกระบวนการคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ฉบับที่ 3 แบบส ารวจกระบวนการทาง
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คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  แบบส ารวจนี้ให้ครูจัดล าดับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาให้ใส่หมายเลข 1-4 เรียงล าดับความส าคัญมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ฉบับที่ 
4 แบบทดสอบวัดกระบวนการที่ส าคัญทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ 
กระบวนการแก้ปัญหาและการให้เหตุผล แบบทดสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบแบบอัตนัยจ านวน 2 ข้อ ที่วัด
กระบวนการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้  เครื่องมือวิจัยทั้ง 4 ฉบับ ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบลักษณะการใช้ค าถาม ภาษาที่ใช้ และน ามาปรับปรุงแก้ไขด้านความสอดคล้องของการใช้ภาษาแล้ว
น าไปใช้กับกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล  โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ตอนที่ 2 กระบวนการวิจัยส ารวจเพ่ือค้นหาองค์ประกอบของกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านการ
แก้ปัญหาและการให้เหตุผล  ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือ เป็นแบบสอบถามจ านวน 3 ฉบับประกอบด้วย 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวความคิดของโพลยา (Polya, 1957) แนวคิดของบลูม 
(Bloom, 1959) และแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano, 2001) เป็นกรอบแนวคิดได้องค์ประกอบกระบวนการ
แก้ปัญหาและการให้เหตุผลดังนี้ องค์ประกอบกระบวนการแก้ปัญหามี 4 ด้าน คือ 1) การท าความเข้าใจปัญหา 
2) การวางแผนการแก้ปัญหา 3) การด าเนินการตามแผน และ4) การตรวจสอบ และองค์ประกอบการให้เหตุผล 
มี 4 ด้าน คือ 1) การจ าแนก 2) การเปรียบเทียบ 3) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์และการน าไปใช้ และ                           
4) การวิเคราะห์  ผู้วิจัยน าองค์ประกอบเหล่านี้ไปสร้างแบบสอบถาม ฉบับที่ 1เป็นแบบสอบถามที่น าทฤษฎี 
แนวคิด หลักการ ด้านกระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการให้เหตุผลมาสร้างเป็นข้อค าถามไปสอบถาม
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ จ านวน 15 คนเพ่ือยืนยันองค์ประกอบด้านการ
กระบวนการแก้ปัญหาและการให้เหตุผล  ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาด้านกระบวนการแก้ปัญหาและการให้เหตุผล จ านวน 400 คน ฉบับที่ 3 แบบทดสอบวัด
กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการให้เหตุผลของนักเรียนใน ด้านการท าความเข้าใจปัญหาการวางแผนการ
แก้ปัญหา การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ และองค์ประกอบการให้ เหตุผล ในด้านการจ าแนก                          
การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์และการน าไปใช้ และการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง น าไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล น าไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและการให้เหตุผล 
 ระยะที่ 2 เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนากระบวนการส าคัญทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาและการให้เหตุผล                
โดยน าองค์ประกอบส าคัญที่ได้จากการศึกษาไว้ในระยะที่ 1 ตอนที่ 2 มาจัดเรียงล าดับเขียนรายละเอียดในแต่
ละองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ร่างรูปแบบไว้ 3 รูปแบบ ตรวจสอบยืนยันโดย
ผู้เชี่ยวชาญ  ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง ประเมินความเหมาะสมของข้อมูล ขั้นตอน กระบวนการแก้ปัญหา
และการให้เหตุผล น าไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย ทฤษฎี หลักการ แนวคิดของรูปแบบ วัตถุประสงค์
ของรูปแบบ กระบวนการเรียนรู้ 9 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอสถานการณ์  ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างความ
เชื่อมโยงสู่สถานการณ์ ขั้นที่ 3 ขั้นท าความเข้าใจสถานการณ์ ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปรายและการวางแผนแก้ปัญหา  
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ขั้นที่ 5 ขั้นตัดสินใจแก้ปัญหาและให้เหตุผล  ขั้นที่ 6 ขั้นตรวจสอบ ขั้นที่ 7 ขั้นฝึกทักษะ  ขั้นที่ 8 ขั้นสรุป และ                 
ขั้นที่ 9 ขั้นประเมินผลและน าไปใช้ และความคาดหวังที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบนี้ 
 2. น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลไปสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการแก้ปัญหา และ
กระบวนการให้เหตุผล  กระบวนการเรียนรู้ และด้านการวัดผลประเมินผล น าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 แผน     
เพ่ือตรวจสอบด้านภาษา เวลา กิจกรรมการเรียนรู้ น าผลมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้แผนการจัดการเรียนรู้มีความ
สมบูรณ์ เพ่ือพัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลต่อไป 
 ระยะที่ 3 เป็นการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่
ส าคัญส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองสอนคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ในโรงเรียนวัดถนน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2555 จ านวน 26 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
  2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แผนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน  10 แผน ในแต่ละแผนมีขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดั งนี้  ขั้นที่  1                   
ขั้นน าเสนอสถานการณ์ ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างความเชื่อมโยงสู่สถานการณ์ ขั้นที่  3 ขั้นท าความเข้าใจสถานการณ์ 
ขั้นที่  4 ขั้นอภิปรายและวางแผนแก้ปัญหา ขั้นที่  5  ขั้นตัดสินใจแก้ปัญหาและให้ เหตุ ผล ขั้นที่  6                   
ขั้นตรวจสอบ ขั้นที่ 7 ขั้นฝึกทักษะ ขั้นที่ 8 ขั้นสรุป และข้ันที่ 9 ขั้นประเมินผลและน าไปใช้  
  2.2 แบบทดสอบวัดกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จ านวน 6 ชุด แต่ละชุดวัดกระบวนการ
แก้ปัญหาและการให้เหตุผลในด้านการท าความเข้าใจปัญหา การวางแผน การแก้ปัญหา การด าเนินการตาม
แผน การตรวจสอบ การจ าแนก การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์และการน าไปใช้ และการ
วิเคราะห์  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
  3.1 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดกระบวนการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล 
 3.2 ด าเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนใช้เวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 
30 ชั่วโมง ทดสอบวัดกระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการให้เหตุผลของนักเรียนทุก 2 สัปดาห์  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยกระบวนการแก้ปัญหา
และกระบวนการให้เหตุผลของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์
ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 10 โดยใช้ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า  (Repeated Measure 
ANOVA)  
 
ผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษาและการบริการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก             
( =4.09, S.D.=0.52)  แสดงว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้เทคโนโลยีทางการ
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บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา และ                
การบริการ ตามล าดับ 
 การเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีทางการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญที่ระดับ 
.05 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ได้เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นที่มีต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ความคิดเห็นโดย
ภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  ด้านรายข้อ จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ มีศูนย์สื่อ และ
การผล ิต การพัฒนาสื ่ออ ิเล ็กทรอน ิกส ์ การเร ียนการสอนผ่านระบบอิเล ็กทรอน ิกส ์ ห ้องสม ุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) และคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีความ
คิดเห็นมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษาและการบริการจ าแนกตามขนาดโรงเรียน  
พบว่า  ความคิดเห็นโดยภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส าหรับรายข้อพบว่า                    
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ การวางแผนเพ่ือพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาจรเดมมิ่ งและการจัดท ามาตรฐานของการปฏิบัติงา นด้านการศึกษา และบริการ                       
โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ จ าแนกตามขนาด
โรงเรียนพบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวม  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส าหรับรายข้อ
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ การประเมินผลการด าเนินการเพ่ือ
รายงานและเสนอผลในภาพรวมด้านการพัฒนาบุคลากร โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อการ
ประเมินผลการด าเนินการเพ่ือรายงานและเสนอผลในภาพรวมด้านการพัฒนาบุคลากร มากกว่าโรงเรียน
ขนาดใหญ่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนั ยส าคัญที่ระดับ .05  
จ านวน 2  ข้อ  ได้แก่ มีซอฟต์แวร์พื้นฐาน ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์และการด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีความ
คิดเห็นมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยสภาพการใช้เทคโนโลยีทางการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 น่าสนใจอันเป็นข้อมูลน าไปสู่แนวทางในการวางแผน
พัฒนาและการปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผู้วิจัยได้อภิปรายผลดังนี้    
 1. ในภาพรวมมีการบริหารการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประวัติ  
เต็มบุญ (2546) ที่พบว่า ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดหนองคาย 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับณัฐวุฒิ ธีรปรเมศวร์ (2549) เรื่องสภาพการใช้
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เทคโนโลยีทางการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน พบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยี
ทางการสื่อสารของโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชิณกรณ์  แก้วรักษา (2554) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารงบประมาณและ ด้านบริหาร   
 2. จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ได้เปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพการใช้เทคโนโลยี
ทางการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันตามขนาดโรงเรียน  โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มี
การบริหารการจัดการศึกษามากว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่ระดับนัยส าคัญที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ บุญเลิศ แสวง
ทอง (2552) สภาพการด าเนินงาน และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี พบว่า ในภาพรวมมี
ความแตกต่างกันตามขนาดสถานศึกษา โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีความต้องการใช้มากกว่าสถานศึกษา
ขนาดเล็ก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นสิ่งส าคัญในการบริหาร
การจัดการพัฒนาครูผู้สอน ผู้เรียน และการให้บริการของสถานศึกษา 
 3. จากผลการวิจัยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียนและครูเกี่ยวกับสภาพการใช้
เทคโนโลยีทางการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์  เขต 2 พบว่า ข้อคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะสูงสุดคือ ควรมีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง 
สามารถปฏิบัติงานได้จริง อาจเนื่องมาจากสภาพการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมักจะมีปัญหา
เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ยังต้องการการพัฒนาอีกมาก สอดคล้องกับ วิภา  จารีพงษ์ไพบูลย์ (2550) ที่ได้
ศึกษา เรื่อง เจตคติของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีต่อการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าเจ้าหน้าที่ห้องสมุดส่วนใหญ่จะมีโอกาสพัฒนาในด้านการฝึกอบรม การใช้หรือ
ได้ปฏิบัติงานอยู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศบ้างแล้วจึงเกิดความ คุ้นเคยและไม่ได้คิดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
สิ่งที่ยากในการที่เรียนรู้ รองลงมาได้แก่ ควรมีการจัดเครื่องและอุปกรณ์ให้เพียงพอกับงานด้านการบริหารและ
ควรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เหมาะสมและได้มาตรฐาน อึกทั้งยังสอดคล้องกับ บรรเจิด สิทธิโชค 
(2539) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ระบบสารสนเทศในโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอพร้าว  
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ความสามารถ ขาดเครื่องมือในการ
จัดเก็บ  ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์  และการวิเคราะห์ข้อมูล
ไม่ได้จัดเรียงล าดับความส าคัญ ขั้นการน าข้อมูลไปใช้ ผู้บริหารไม่ใช้ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการใช้
ข้อมูลไม่ครบภารกิจของงานอาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนแต่ละแห่งได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ในด้านอุปกรณ์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ยังไม่เพียงพอกับความต้องการการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภลักษณ์               
ไตรคุ้ม (2541) ที่พบว่า การประเมินและการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ สังกัด
ส านักงานกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 9 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นต่อการใช้งาน และ
ในด้านงบประมาณสนับสนุนในด้านนี้ยังมีน้อยซึ่งส่งผลต่อการบริหารงานคอมพิวเตอร์และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานยัง
มีความคิดเห็นว่าควรมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการใช้งานให้เพียงพอมากที่สุดอีกด้วย จึงท าให้มี
ข้อเสนอแนะจากผู้อ านวยการโรงเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดเครื่องและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ในระดับต่างๆ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. จากแบบสอบถามมีผู้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขสภาพการใช้เทคโนโลยี
ทางการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  
มีดังนี ้ 
  1.1 ควรปรับปรุงระบบของอินเตอร์เน็ตให้รวดเร็วขึ้น  
  1.2 ผู้บริหารควรได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1.3 บุคลากรขาดความรู้ในการที่จะน าสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการวัดผลและประเมินผล  
  1.4 การขาดการติดตามผลการใช้งาน ทั้งในเชิงระบบและมาตรฐานของบุคลากรด้านไอที   
  1.5 อบรมครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพครูน้อยมาก 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีทางการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีสภาพปัญหาการบริหารงานในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
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การบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

 
SCHOOL COMMIHEE OPINION IN SCHOOL ADMINISTRATOR UNDER BURIRAM PRIMARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 
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___________________________ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  (1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1                    
(2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนและอายุ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จ านวน 345 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่าที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 0.9753 วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทดสอบทีแบบสองกลุ่มอิสระต่อกัน ( Independent 
Sample t-test) 
 ผลการวิจัย 
 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการ
บริหารงานงบประมาณ ตามล าดับ ส าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ  
 2. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการ
บริหารงานทั่วไป ไม่แตกต่างกัน 
 3. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน โดยร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01                
ส่วนด้านการบริหารงานทั่วไป ไม่แตกต่างแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the School Administration by 
Committee’s opinions under Buriram Primary Educational Service Area Office 1, and 2) to 
Compare the School Administration by Committee’s opinions under Buriram Primary 
Educational Service Area Office 1. classified by school size and age.The sample consisted of 
345 Committee under Buriram Primary Educational Service Area Office 1. The instrument 
was a rating scale questionnaire lived at 0.9753 percent. The statistics used were percentage, 
mean and standard deviation. The data was analyzed through t-test Independent Sample 
Method  
 The findings were as follows: 
 1. The results of the School Administration by Committee’s opinions under Buriram 
Primary Educational Service Area Office 1, analyzed as a whole were at high levels. After 
considering at each aspect, it was found that the highest mean scores were personnel 
administration, followed by general administration, and budget administration, respectively; 
whereas, the academic administration was the lowest mean score.   
 2. The comparative results of the School Administration by Committee’s opinions 
under Buriram Primary Educational Service Area Office 1, classified by school sizes as a 
whole, was significant difference at .01 level. In terms of academic administration budget 
administration, and personnel administration were significant differences at .01 levels; 
whereas, the general administration was not significant difference.   
 3. The comparative results of the School Administration by Committee’s opinions 
under Buriram Primary Educational Service Area Office 1, classified by ages as a whole, was 
significant differences at .01 levels. In terms of academic administration and budget 
administration, they were significant differences at .01 levels, and the personnel 
administration was significant difference at .05 level; whereas, general administration was not 
significant difference. 
 
ค าส าคัญ 
           การบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2540 และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ต่อสถานศึกษา ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริงจึง
ท าให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ได้มี
การศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของต่างประเทศรวม 12 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย จีน ลาว และฮ่องกง พบว่า  ปัจจัยของ
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ความส าเร็จในการปฏิรูปทางการศึกษาในประเทศเหล่านั้น แบ่งได้เป็น 4 ปัจจัย และที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาของประชาชนทั่งประเทศ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการศึกษานั้น เป็นวิธีการที่ส าคัญอย่างหนึ่ง วีระศักดิ์  
ชัยพรม (2544) ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ โรงเรียนเป็นสถาบันของสังคมตั้งขึ้นมาเพ่ือสนองความ
ต้องการของสังคมในด้านการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมดัง  
เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (อ้างถึงใน วีระศักดิ์ ชัยพรม, 2544) ได้ให้ทัศนะว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
ชุมชนเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิผลต่อโรงเรียนมาก  ดังนั้นภารกิจของโรงเรียนคือ การให้บริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงควรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดโยบายและการบริหารทางการศึกษา ในบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา ยอมรับว่าการศึกษาเป็นหน้าที่
ของท้องถิ่น เมื่อประชาชนต้องเสียภาษีให้กับท้องถิ่น ประชาชนจึงต้องเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการใน
การศึกษา (Board of Education) เพ่ือก าหนด ควบคุม ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษาของท้องถิ่น   
ผลของการมีส่วนร่วมท าให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในโรงเรียน โดยทั่วไปแล้วการมีส่วนร่วมของการปกครอง
และชุมชน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จ  โรงเรียนที่ปราศจากความร่วมมือและ
สนับสนุนจากประชาชนจะประสบผลส าเร็จได้โดยยาก การมีส่วนร่วมของประชาชนมิได้มีจุดมุ่งหมายเพียง  
เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีการส าคัญในการพัฒนาการศึกษาอีก
ด้วย   
 การจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาสังคมยังขาดความเชื่อมั่นในระบบ การจัดการศึกษา เพราะ
ผลผลิตจากการจัดการศึกษาไม่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและท้องถิ่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ที่รับผล
จากการศึกษาไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้วยเหตุนี้งานหรือกิจกรรมบางอย่างจึงไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียนหรือชุมชน การบริหารในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเปล่าในหลายๆ กรณี เช่น งบประมาณ 
เวลา บุคลากร เป็นต้น จากเหตุผล และความจ าเป็นดังกล่าว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาจึงผลักดันให้มีการปฏิรูปการศึกษาข้ึน โดยมุ่งยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางและมีการกระจายอ านาจให้ผู้
ที่อยู่ใกล้ชิดเด็ก ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
รวมถึงการบริหารงานให้มากที่สุด (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2543) ดังนั้นผู้ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจ าเป็นจะต้องมองดูสภาพและปัญหาของสังคมในปัจจุบันว่าควรจะจัด
การศึกษาอย่างไร ให้กับเด็กไทยเพ่ือเป็นการพัฒนา และชี้น าแนวทางในการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมให้ด ารงไว้  
 พระราชบัญญัติบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานเป็นตัวแทนของชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                 
ที่ต้องการให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา อย่างแท้จริงในลักษณะเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนของสถานศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) นอกจากนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องท าหน้าที่แทนชุมชน และ
ผู้ปกครองของนักเรียนโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงต้องค านึงถึง การจัดการ
ศึกษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนซึ่งเป็นลูกหลานของชุมชน ในขณะเดียวกันต้องท างานร่วมกับผู้บริหาร
และคณะครู โดยตระหนักถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันจึงอาศัยกระบวนการท างาน ที่เน้นการกระจายอ านาจ
การมีส่วนร่วมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษา แต่สภาพของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังขาดความชัดเจนเรื่อง
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ส่วนมากได้รับการร้องขอจากสถานศึกษามากกว่าได้รับการคัดสรรจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ท าให้ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ขาดทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ส่วนมากยังคิดว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นเพียงที่
ปรึกษาหรือ ผู้ปฏิบัติตามการร้องขอจากสถานศึกษาและมีภาระมากไม่มีเวลาร่วมประชุม ท าให้ขาดความ
พร้อมเพรียงและมีปัญหาอีกมาก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) ประกอบกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ภายใต้
กระบวนการ  มีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รวมพลังกันระดมความคิดก าหนดวิสัยทัศน์ได้
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งบริบทในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดโดยสภาพแวดล้อม ในภาพรวมเป็นจุ ดอ่อน 
(Weakness) การจัดการศึกษาบางส่วนยังไม่สนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นและการบริหารการจัด
การศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารโดยองค์คณะบุคคลและการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (2548) จึงท าให้การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                   
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ต้องการให้ประชาชนซึ่งมีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศกึษาอย่างแท้จริงในลักษณะเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนของสถานศึกษา (วรพันธุ์ พลเดช, 2550) 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นคณะบุคคลที่มีความส าคัญในการท าหน้าที่ ก ากับ
ส่งเสริมกิจการของสถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นองค์กรอย่างเป็นทางการที่จะร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542                  
การบริหารงานในโรงเรียนที่ได้เปิดโอกาสให้มีคณะกรรมการโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานนั้น
นับว่าเป็นแนวทางที่ดี  แต่จากผลการวิจัยในอดีตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียน พบว่า   
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนยังเน้นด้านการสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนมากกว่าการ
ก าหนดนโยบายและการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการเรียนการสอน (สนิท  โคตรเวียง, 2546) จากผลการวิจัย
ดังกล่าว ประกอบกับมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ที่เน้นหลักการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุ มชน การกระจายอ านาจในการจัดการศึกษา ท าให้
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่
เน้นให้บุคคลในชุมชนหลายฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นมากขึ้น 
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543) ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรทางการศึกษามีบทบาท
หน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาจึงเห็นความส าคัญต่อการบริหารจัดการหน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
 
โจทย์วิจัย/ ปัญหาวิจัย 
 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันหรือไม่ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตามขนาดของโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2142 คน จาก 202 โรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากประชากรโดยใช้ตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 
(ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2542) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 345 คน แล้วท าการสุ่มตามระดับชั้นอย่างมีสัดส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) รายละเอียดของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แสดงไว้ใน
ตาราง 1 ดังนี้  
 
ตารางที ่1 จ านวนประชากร ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
              ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1   
 

อ าเภอ ขนาดโรงเรียน 
ประชากร 
โรงเรียน 

ประชากร 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เมือง ขนาดเล็ก 
ขนาดใหญ่ 

68 
27 

612 
405 

99 
65 

ล าปลายมาศ ขนาดเล็ก 
ขนาดใหญ่ 

62 
12 

558 
180 

90 
29 

ช านิ ขนาดเล็ก 
ขนาดใหญ่ 

10 
7 

90 
105 

14 
17 

บ้านด่าน ขนาดเล็ก 
ขนาดใหญ่ 

8 
8 

72 
120 

12 
19 

รวม 202 2142 345 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือ                 
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ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารงานงบประมาณ ตามล าดับ ส าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ด้านการบริหารงานวิชาการ  
 2. ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน สรุป
ผลการวิจัย  ได้ดังนี้ 
  2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือ ด้านการ
บริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารงานงบประมาณ ตามล าดับ ส าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ  
  2.2 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป ตามล าดับ ส าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ  
 3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการบริหารงานทั่วไป ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1 ทั้ง 4 ด้าน มีประเด็นที่ค้นพบซึ่ง
ผู้วิจัยได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์               
เขต 1 ให้ความส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษา อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้ก าหนดสาระการปฏิรูปให้
ครอบคลุมทุกด้าน เช่น เป้าหมาย และหลักการ สิทธิและโอกาส ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา
โครงสร้างการบริหารจัดการ คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ
ทางการศึกษา และสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเป็นการปฏิรูปเ พ่ือให้มีเอกภาพ ด้านนโยบาย มีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ โดยยึดหลักการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด มาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบประกัน คุณภาพการศึกษาทุกระดับ มีการ
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา และมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์คณะบุคคล
ที่ท างานร่วมกับสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง และให้
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ความเห็นข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษา เพ่ือให้การจัดและเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินกิจการของสถานศึกษา และการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการของสถานศึกษา ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 การบริหารและการจัดการศึกษามาตรา 
32 ให้กระทรวงมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจ านวนสี่องค์กรได้แก่                         
สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการ
อุดมศึกษา และคณะกรรมการศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีและมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรา 34 คณะกรรมการสถานศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
สอดคล้องกับแผนการศึกษาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2546)  
สอดคล้องกับ อ านวย  พุทธชาติ (2546) การศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ต่อการปฏิรูปการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวม และ
รายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ฉวีวรรณ  ศรีสุข (2547) ได้ท าการศึกษา ความคิดเห็นและความ
คาดหวังของผู้สนับสนุนการศึกษาที่มีต่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยรวมและรายด้านอยู่ระดับมาก และสอดคล้องกับ กัมพล  ปัญกุล (2550) การศึกษาความคาดหวังของ
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการ จัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร : 
กรณีศึกษาอ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ความคาดหวังของคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า พ้ืนฐานทางความคิดมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การที่บุคคลหนึ่งจะให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ความคาดหวังที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนได้นั้น 
ย่อมจะเกิดจากความรู้ความเข้าใจ สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน และส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 2546 ได้
ก าหนดให้สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 9 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียนเกินกว่า 300 คน ขึ้นไป ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 15 คน องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลท าให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้ต่างกันมอง และมีความคาดหวังต่อการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ต่างกันด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2546) ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่
มีความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับเหนือหรือสถานศึกษา ได้มีการเสริมประสบการณ์ด้วยการอบรม ประชุม 
สัมมนาให้กับ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ครบทุกคน จึงเป็นปัญหาอุปสรรค ให้องค์คณะ
บุคคลที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการ
ปฏิบั ติ ง าน  คณะกรรมการสถานศึ กษาของส านั ก งานคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่สรุปปัญหาและอุปสรรคไว้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังขาดความชัดเจน
เรื่องบทบาทหน้าที่ บุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนใหญ่ได้รับการร้องขอจาก
สถานศึกษามากกว่าได้รับการคัดสรรจากกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ทั้งให้ขาดความกระตือรือร้น
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อีกทั้งยังขาดทักษะที่จ าเป็น สอดคล้องกับ วรการ สระคูพันธ์ (2550) การศึกษาความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อการปฏิรูปการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
2 พบว่า ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการปฏิรูปการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อการปฏิรูปการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า  ผู้บริหาร ครู ประธานกรรมการสถานศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานและผู้แทนผู้ปกครอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐานต่อการปฏิรูปการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ด าเนินการบริหารและจัดการศึกษาไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้ จึงขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ จากผลการวิจัย พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้อง
ตามแผนกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น ควรให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน จัดให้มี
การสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน ส่งเสริมให้สื่อค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ พัฒนา
หลักสูตรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบทั้งด้านความรู้  และความ
ประพฤติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบราชการมีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นควรบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับความต้องการในการพัฒนาให้คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการเสนองบประมาณ ติดตาม และตรวจสอบ ระดมทุนในการพัฒนาโรงเรียนจาก
ชุมชน ท้องถิ่น ครูที่ท าหน้าที่เกี่ยวการบริหารงบประมาณได้เข้าอบรม เพ่ือให้มีความรู้ในการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียน 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล ผลการวิจัยพบว่า มีครูที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
ดังนั้นควรให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาได้ เข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการสรรหาผู้บริหารร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มอบหมาย
หน้าที่การท างาน ตามความรู้ความสามารถ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวินัยและการรักษาวินัย
และโรงเรียนควรมีครู บุคลากรทางการศึกษาที่เพียงพอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียน 
 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า สร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
ดังนั้นควรมีการบริหารจัดการโรงเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 
เผยแพร่ข่าวสารโรงเรียน ผลงานของโรงเรียนต่อสาธารณชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียน แหล่งเรียนรู้               
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จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน และจัดกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. ควรมีการเปรียบเทียบการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนที่ประสบ
ผลส าเร็จในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนา
โรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ 
 3. ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ 
 4. ศึกษาบทบาทที่คาดหวังและบทบาทหน้าที่ปฏิบัติได้จริงของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับประสิทธิผลของการจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา 2) เปรียบเทียบประสิทธิผลของการจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจุฬา กับประสิทธิผลของการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจุฬา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 358 คน ขนาดตัวอย่าง
ได้มาด้วยการค านวณจากสูตร ทาโร่ ยามาเน่  และเลือกมาจากกลุ่มประชากร ที่เป็นประชาชนและเจ้าหน้าที่
ของกองทุน จ านวน 3,357 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าเอฟ และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียรสัน (Pearson) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ระดับประสิทธิผลของการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
จุฬา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายด้านมีระดับประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความรู้ในการรักษาสุขภาพ และด้านภาวะสุขภาพของประชาชนและมีระดับประสิทธิผลของการ
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2. เจ้าหน้าที่และประชาชน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันมีประสิทธิผลของการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน ยกเว้นสถานภาพ
สมรสที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลของการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการกองทุนกับประสิทธิผลการจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กันตามล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ 1) แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของประชาชนกับภาวะสุขภาพของประชาชน 2) การผนึกก าลังของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการกองทุน 3) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทุนกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการกองทุน  4) ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารกองทุนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
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กองทุน และ 5) แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนกับความรู้ในการรักษาสุขภาพของประชาชน 
ตามล าดับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the level of effectiveness local 
health assurance fund management of Wangchula Subdistrict Administrative Organization, 
Wangnoi District, Phra  Nakhon  Si  Aytthaya  Province, 2)  to compare the effectiveness of 
local health assurance fund management classified by demographic variables and 3) to 
study the relationships of factors affecting the effectiveness of localhealth assurance fund 
management of Wangchula Subdistrict Administrative Organization. This study was a 
quantitative approach, which was conducted by studying 358 samples. This sample size was 
derived from Taro Yamane formular computation and selected by using simple random 
sampling method from 3,357 populations comprising the people and the fund personnel.  
The questionnaire was used as the tool for data gathering. The statistics used for data 
analysis included percentage, mean, standard deviation. The hypothesis was tested by using 
t-test, F-test and Pearson,s Product Moment Correlation Coefficient. 
 The research findings were as follows 
 1. The level of effectiveness the local health assurance fund management of 
Wangchula Subdistrict Administrative Organization in overall was moderate, while considering 
in details, the aspect of healthcare knowledge and people health quality were at high level 
and the aspect of people participation was at moderate level. 
 2. There was no difference in the level effectiveness in local health assurance fund 
management in the group of people and fund personnel with the different gender, age and 
educational level. On the contrary, there was significant difference in of effectiveness in 
local health assurance fund management with the different marital status at the level of 
significance .05 
 3. The relationships of factors affecting the effectiveness with the effectiveness of 
local health assurance fund management ranking from the highest to the lowest level were 
as follows: (1) the incentive in taking care of their own  healths with people health quality, 
(2) the working spirit of the fund personnel with people, s participation in fund management, 
(3) the fund public relations with the  people, s participation in fund Management, (4) the 
leadership of the fund management committee with the people’s participation in fund 
management and (5) their own healthcare incentive with healthcare knowledge, 
respectively, at the  statistical level of significance .01 
 
ความส าคัญ   
              ประสิทธิผลการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
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ความส าคัญของปัญหา 
 องค์การอนามัยโลกได้มีมติเมื่อปี พ.ศ.2520 ให้ประเทศภาคีสมาชิก มีสุขภาพดีถ้วนหน้าภายในปี   
พ.ศ.2553 โดยใช้กลวิธีสาธารณสุขมูลฐานเป็นกลวิธีหลัก และมีแนวคิดว่าสุขภาพดีเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย์ และเป็นจุดมุ่งหมายทางสังคม ทั้งนี้สุขภาพดี หมายถึงการมีสภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย
และจิตใจ  จึงมิใช่แต่ปราศจากโรคหรือไม่มีความพิการเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการมีชี วิตอยู่ในสังคมได้เป็น                  
อย่างดี (ชัยรัตน์ พัฒนเจริญ, 2536) 
 การสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง การดูแลสุขภาพที่จ าเป็นซึ่งจัดให้อย่างทั่วถึงส าหรับทุ กคน และ              
ทุกครอบครัวโดยการยอมรับ และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของทุกคน ด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่เกินก าลังชุมชน และ
ประเทศที่จะรับได้ ก่อให้เกิดการผสมผสานระหว่างระบบบริการสาธารณสุขของประเทศกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การสาธารณสุขมูลฐาน เป็นระบบที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแล
สุขภาพของตนเอง ซึ่งเกิดขึ้นได้ระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว หรือระดับหมู่บ้าน โดยใช้ผู้น าที่มีอยู่แล้ว
ในหมู่บ้าน มาพัฒนาความรู้ความสามารถ เป็นแกนน า ในการดูแลสุขภาพของคนในหมู่บ้าน ที่เรี ยกว่า 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน แนวคิด และหลักการสาธารณสุขมูลฐานคือ ต้องการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ในส่วนที่มีศักยภาพที่ท าได้ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค                
การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ โดยประชาชนเป็นผู้ริเริ่มหาความจ าเป็น วางแผน และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ให้การสนับสนุน เป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทของประชาชน จากผู้รับบริการมา
เป็นผู้ให้บริการแก่ชุมชนปรับเปลี่ยนบทบาทเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากผู้ให้บริการมาเป็นผู้ให้การสนับสนุน
ชุมชน ทั้งนี้ก็มีการปรับระบบบริการสาธารณสุขของรัฐให้สามารถรองรับระบบงานสาธารณสุขอีกด้วย                    
(มาโนช วรมานนท์, 2538) 
 จากแนวคิดการสาธารณสุขมูลฐานกับการพัฒนาเพ่ือบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นจุด
ก าเนิดของนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเฉพาะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบด้านการ
สาธารณสุขครั้งยิ่งใหญ่ หลังจากมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และยังคงต่อเนื่องมา
จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กล่าวคือ การรักษาพยาบาลถูกบัญญัติว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนทุกคน
จะได้รับบริการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและทั่วถึง โดยกระทรวงสาธารณสุข ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ (2545) ระบุว่า การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หมายถึง สิทธิของประชาชน ไทยทุกคนที่
จะได้รับการบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานอย่างเสมอหน้ากัน ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันโดยที่ภาระ
ค่าใช้จ่ายไม่เป็นอุปสรรคที่จะได้รับสิทธินั้น และเป้าหมายของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคือ              
การสร้างหลักประกันให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพได้ตามความจ าเป็น โดยถือเป็น
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน มิใช่เป็นเรื่องที่รัฐสงเคราะห์หรือช่วยเหลือประชาชน โดยมีพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา18(8) และมาตรา 47 ที่ได้ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้การสนับสนุนและประสานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , 2545) 
นอกจากนี้ยังเป็นตามหลักการในการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน  และ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
โดยมุ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพระยะยาวในการตัดสินใจ และด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น เกิดระบบบริการสุขภาพที่ เสมอภาค มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี  (ส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2551) 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

253 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น จึงได้มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่ง
ประเทศไทย  ในการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ขึ้น โดยวัตถุประสงค์                        
1) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอ่ืน รวมทั้งสถาน
บริการทางเลือกในพ้ืนที่โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ              
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 2) เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มแม่  และเด็กกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ และกลุ่ม
ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 3) เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชน หรือองค์กรประชาชนในพ้ืนที่จัดท ากิจกรรม                   
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 4) เพ่ือสนับสนุน
สมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในรอบปีงบประมาณ
นั้น โดยแบ่งการจัดตั้งออกเป็นสามระยะ ในระยะที่ 1 พ.ศ. 2549-2550 ในองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
เทศบาลน าร่องทั่วประเทศ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2551-2552 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลที่มี
ความพร้อม และระยะที่ 3 พ.ศ. 2553 เป็นต้นไปส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลที่ผ่านการ
ประเมิน (ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , 2551)                          
รัชนี สรรเสริญ และเบญจวรรณ ทิมสุวรรณ (2553) กล่าวว่าการพัฒนาการกองทุนสุขภาพท้องถิ่นมีการ
พัฒนาการเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขั้นตอนตามล าดับเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่
รูปแบบเรียบง่ายไปสู่รูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และมีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกับ
กองทุนสุขภาพท้องถิ่นที่มีพัฒนาการตามแนวคิดนี้จ าแนกเป็นแต่ละช่วงเวลา ดังนี้ 1) ยุคก่อเกิดกองทุน                 
(พ.ศ.2549-พ.ศ.2550) เป็นช่วงจัดให้มีกองทุนครอบคลุมพ้ืนที่ เริ่มด้วยเป็นกองทุนน าร่องอ าเภอละ 1 แห่ง 
โดย สปสช. เป็นผู้น าในการผลักดันให้เกิดนโยบายนี้และแสวงหาความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ยินดีเข้าร่วม โดยต้องมีการสมทบเงินตามสัดส่วนที่ สปสช.ก าหนด ร่วมกับปฏิบัติตามเงื่อนไข 
เช่น ต้องมีกรรมการที่มาจากตัวแทนสามภาคส่วน คือ ท้องถิ่น ชุมชน และบุคลากรสาธารณสุข รวมถึงมีแนว
ทางการใช้จ่ายเงินกองทุน 2) ยุคกองทุนเติบโต พัฒนา และขยายจ านวน (พ.ศ.2551-พ.ศ. 2553) มีการเพ่ิมขึ้น
ของกองทุนสุขภาพต าบลอย่างก้าวกระโดด เช่นเดียวกับความครอบคลุมประชากรและเงินสมทบดังได้กล่าวไป
แล้วข้างต้น ขณะเดียวกัน สปสช.ได้สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนสุขภาพต าบล โดยเพ่ิมกลไก และ
โครงสร้างการท างานที่เอ้ือต่อการขยายกองทุนมากขึ้น ทั้งข้อมูลสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม  และสนับสนุน
การจัดท าแผนสุขภาพชุมชนหรือแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ปรับเพิ่มกรรมการบริหารกองทุน ให้ผู้มีอ านวยการ
โรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอเป็นที่ปรึกษามีผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ 2 คน เป็นรองประธาน ผู้แทนศูนย์
ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ประชาชน เป็นกรรมการ เป็นต้น และมีการปรับเพ่ิมงบต่อหัวประชากร และ
สัดส่วนเงินสมทบของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2553 ดังได้กล่าวไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีการขยาย
กิจกรรมที่เน้นการคัดกรองโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รวมถึงกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ                
ผู้พิการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬาได้เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ในปี 
พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นระยะที่ 1 โดยได้ตั้งงบประมาณสมทบร้อยละ 10 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก
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กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้การก ากับดูแลจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขา
เขตพ้ืนที่ (สระบุรี) ในส่วนของการบริหารจัดการด าเนินการในรูปแบบของ คณะกรรมกรบริหารกองทุน ซึ่งมี
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา เป็นประธานกรรมการ ตลอดระยะเวลาในการด าเนินงานที่ผ่านมายังไม่
เคยมีการตรวจวัดประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินงาน และนอกจากนี้มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกองทุนให้สอดรับกับปัญหาที่
เกิดข้ึนในด้านการสาธารณสุขที่เป็นปัญหาเฉพาะด้านหรือเฉพาะสถานการณ์ท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ยังขาดความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้รับนโยบายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                  
การขาดความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  การแทรกแซงด้วยนโยบายทาง
การเมืองท้องถิ่น นอกจากนี้ยังไม่ครอบคลุมประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับบริการ รวมทั้งการรับรู้
บทบาทภารกิจหน้าที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬาจากประชาชนใน
ต าบล จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท าการศึกษาในหัวข้อ
ประสิทธิผลของการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา เพ่ือน าไป
พัฒนาคุณภาพของการจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในชุมชนให้มากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของการจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลวังจุฬา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวังจุฬา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และ
สถานะของผู้ให้ข้อมูล 
 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา กับประสิทธิผลของการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้น าการบริหารกองทุน กรรมการบริหารกองทุน เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานประจ ากองทุน  เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุน เจ้าหน้าที่อนามัย และกลุ่มประชากรผู้รับบริการเป้าหมาย
ของกองทุนฯ จ านวน ทั้งสิ้น 3,357 คน 
 2. การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 358 คน โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร
ยามาเน่    (Yamane อ้างใน นรินทร์ สังข์รักษา, คงเดช ลีโทชวลิต และช านาญ สูญสิ้นภัย, 2551) และเลือก
ด้วยการสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มประชากร 
  2.1 เครื่องมือ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากคณะกรรมการ
กองทุน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ ากองทุน ฯ เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนและกลุ่มประชากรเป้าหมายผู้รับบริการ
ของกองทุนฯ 
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 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ สถานภาพการ
สมรส และสถานะของผู้ให้ข้อมูล 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามโดยประยุกต์จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดการ
องค์การ และตัวแบบที่เกี่ยวข้อง ลักษณะค าถามเป็นค าปลายปิดแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating 
Scales) มี 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) 
 มากที่สุด  หมายถึง ท่านเห็นว่ามีระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
 มาก  หมายถึง  ท่านเห็นว่ามีระดับการปฏิบัติมาก 
 ปานกลาง หมายถึง  ท่านเห็นว่ามีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
 น้อย  หมายถึง  ท่านเห็นว่ามีระดับการปฏิบัติน้อย 
 น้อยที่สุด หมายถึง  ท่านเห็นว่ามีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3  ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตในการท าวิจัยและเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขออนุญาตด าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะผู้บริหาร และ
บุคลากรปฏิบัติงานประจ ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนและกลุ่มประชากร
เป้าหมายผู้รับบริการของกองทุนฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 2. เมื่อครบก าหนดแล้วหากยังไม่ได้รับแบบสอบถามคืนหรือข้อมูลไม่ครบ ขาดความสมบูรณ์ผู้เขียนจะ
ติดต่อขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วยติดตาม
และขอข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์โดยตรงทางโทรศัพท์ และติดตามด้วยตนเองเป็นบางส่วนซึ่งใช้เวลาเก็บรวบรวม
อีก 1 สัปดาห์ 
 3. น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องแบบสอบถามลงรหัสตาม
ตัวแปรที่ก าหนดแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) พร้อมน าเสนอในรูปตารางและความเรียง 
 2. วิเคราะห์ความเห็นของประชาชน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.)  ทุกข้อค าถามและน าเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินผล
และแปลความหมายคะแนนของตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 
 3. เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลของการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และสถานะของผู้ให้ข้อมูล ใช้การ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way-ANOVA) และใช้การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการ Scheffe, s 
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ในการรักษาสุขภาพของประชาชน ภาวะสุขภาพของ
ประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน กับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการกองทุน โดยใช้สถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียรสัน (Pearson) 
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ผลการวิจัย 
 1. ระดับประสิทธิผลการของจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
จุฬา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายด้านมีระดับประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความรู้ในการรักษาสุขภาพ และด้านภาวะสุขภาพของประชาชนและมีระดับประสิทธิผลของ                 
การจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2. เจ้าหน้าที่และประชาชน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา  ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันมีประสิทธิผลของการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน ยกเว้นสถานภาพ
สมรสที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลของการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพที่มี
ความสัมพันธ์กันตามล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 1) แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนกับ
ภาวะสุขภาพของประชาชน 2) การผนึกก าลังของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการกองทุน 3) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทุนกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
กองทุน  4) ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารกองทุนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการกองทุน และ                      
5) แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนกับความรู้ในการรักษาสุขภาพของประชาชน ตามล าดับ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา เรื่อง ประสิทธิผลของการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจุฬา ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ระดับประสิทธิผลของการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
จุฬา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีระดับประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก                
2 ด้าน คือ ด้านของความรู้ในการรักษาสุขภาพของประชาชน และด้านภาวะสุขภาพของประชาชน ส าหรับใน
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรแก่การสรุปได้ว่า ในภาวะปัจจุบันประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพส าหรับ
ตนเองและครอบครัวในระดับมาก รวมทั้งมีภาวะสุขภาพที่ดีมีการเจ็บป่วยจนถึงขนาดต้องเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลลดน้อยลง  ทั้งนี้ เนื่องจากการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา ในส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ประชาชนเอง น่าจะมีความตระหนักรู้ในภัย
อันตรายอันเกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพจากการให้ความรู้จากสื่ออ่ืนๆ อีกด้วย 
 ส าหรับกรณีระดับประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจุฬา ด้านมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งใกล้เคียงกับผล
การศึกษาของ รัชนี สรรเสริญและคณะ (2552) ที่ระบุว่า การมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่ศึกษาในกลุ่มของ องค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกลุ่มอ่ืนประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาสาสมัคร ผู้น า
ท้องถิ่น ของแต่ละกองทุน มีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน การเข้าร่วมด าเนินงานเพ่ิมขึ้นทั้งในการ
บริหารและการด าเนินงานกองทุน โดยมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมอยู่ที่ 3.57 ในส่วนของเทศบาลต าบล และ 3.60 
ในส่วนขององค์การบริการส่วนต าบล อีกทั้งยังเสนอแนะให้สร้างระบบและกลไกที่ชัดเจนในการให้ภาค
ประชาชน และองค์กรภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานกองทุน และประเมินผลการ
ด าเนินงาน นอกจากนี้ นงลักษณ์ ยอดมงคล (2552) ยังชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเป็นวิธี
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หนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน ต าบลช้างทูน อ าเภอบางใส่ จังหวัดตราด การด าเนินงาน
และบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลช้างทูน ที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดการเรียนรู้ถึงสภาพ 
 ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชน เพ่ือให้สามารถดูแลตนเอง  และพ่ึงพา
ตนเองด้านสุขภาพได้ จึงท าให้สรุปได้กว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นตัวชี้วัดถึงระดับของการมี
ประสิทธิผลองค์การของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  โดยพิจารณาควบคู่กันไปกับ ความรู้
ในการรักษาสุขภาพ และภาวะสุขภาพของประชาชน 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล
วังจุฬา ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ภาวะผู้น า โครงสร้างและรูปแบบการบริหาร การผนึก
ก าลัง และการประชาสัมพันธ์  ยกเว้น ด้านแรงจูงใจ อยู่ในระดับมาก จึงพออนุมานได้ว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ส่งอิทธิพลอยู่มากต่อระดับประสิทธิผลองค์การ ซึ่งแรงจูงในดังกล่าวเกิดจากทั้งกลุ่มที่เป็นคณะกรรมการบริหาร 
เจ้าหน้าที่ และการปฏิบัติงานร่วมของกองทุน ร่วมกับภาคประชาชน ซึ่งมีความเห็นว่า กองทุนมีความส าคัญ
และจ าเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ด้านสุขภาพ และมีความปลอดภัยด้านสุขภาพ รวมทั้งพร้อมให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ การแสดงความเห็นเช่นนี้จึงเป็นลักษณะความคาดหวัง
ส่วนตัวระดับบุคคล และความคาดหวังการร่วมมือในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ ฮิกซ์และกูเล็ต (Hick and 
Gullett, 1967) ที่กล่าวว่า ทุกคนที่อยู่ในองค์การจะมีวัตถุประสงค์ส่วนตัวเป็นสาเหตุจูงใจในการท างาน และมี
ความคาดหวังว่าการร่วมมือปฏิบัติงานในองค์การจะเป็นหนทางที่บรรลุวัตถุประสงค์ส่วนตัวได้ นอกจากนี้ยัง
เป็นการสนับสนุนทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (public choice theory) โดย สุพจน์  ทรายแก้ว (2553) ระบุว่า 
ตัวแบบการตัดสินใจร่วมกันของบุคคลในสังคม (Collective decision marking) มีสมมติฐานเกี่ยวกับการมี
เหตุผล (Rationality) ของปัจเจกบุคคลว่า สามารถจัดเรียงล าดับความชอบ (Preference) ของตนเองได้ตาม
กฎการส่งผ่าน (Transitive Rule)  ทั้งนี้บุคคลทั่วไปมักจะเป็นผู้ที่มีความเห็นแก่ตัว (Egoistic) ค านึงถึงตนเอง 
(Self-Regarding) หรือมีลักษณะเป็นผู้แสวงหาประโยชน์สูงสุดให้แก่ตนเอง (Maximizer) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ควรน าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นที่เป็น
จุดแข็งคือ แรงจูงใจ และภาวะสุขภาพของประชาชน ซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ก าหนดเป็นนโยบายที่
ส่งเสริมความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ที่ประสงค์ต้องการให้ประชาชนมีสุขภาวะด้านสาธารณสุข  และ             
การอนามัย รวมทั้งการมีสุขภาพดีให้มากยิ่งข้ึน โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวทางของ 
Goodman (อ้างถึงใน พงษ์ธร ธัญญสิริ, 2553) ที่กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องเป็น
กระบวนการซึ่งมวลชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมของส่วนรวม ด้านความคิดหรือ
ก าหนดนโยบาย ดังนั้น การจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา จะต้อง
ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานและโครงการ
ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง มีส่วนร่วมในการเข้าด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
การร่วมกันเข้าแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างด าเนินการ และการส่วนร่วมรับผลประโยชน์อันเกิ ด
จากความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจในการท างานเพ่ือชุมชนของตนเอง รวมทั้งที่ส าคัญคือ การร่วมประเมินผล
การปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา เป็นประจ าทุกรอบ
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ปีงบประมาณ เพ่ือร่วมรับรู้ความส าเร็จของการจัดการกองทุน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไข และตัดสินใจร่วมกัน 
  1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ จากผลการศึกษาที่พบว่า                   
การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในกรณีนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา มีโอกาสเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ด้านภาวะสุขภาพ การรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตามสาย จดหมายข่าวของกองทุน และ                 
การออกหน่วยบริการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อบอกเล่าสถานการณ์ภัยคุกตามด้านสุขภาพที่พบบ่อย 
หรือเริ่มเกิดขึ้นในชุมชนให้ประชาชนตระหนักรู้และเพ่ิมความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการเปิด
ช่องทางให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับประชาชนโดยตรง              
อันเป็นการสื่อสารสองทาง และสามารถท าความเข้าใจได้ตรงกัน ลดความคลาดเคลื่อน ในการสื่อความหมายที่
ถูกถ่ายทอดผ่านบุคคลอื่น 
  1.3 การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและกองทุนอ่ืนในพ้ืนที่ เนื่องจากในชุมชนแต่ละหมู่บ้าน     
มีกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน SML อยู่ทุกแห่ง รวมทั้งมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ในเขตต าบลวังจุฬา ได้แก่ 
โรงไฟฟ้าวังน้อย และหน่วยปฏิบัติการระบบท่อก๊าซ ปตท. ซึ่งมีความพร้อมด้านงบประมาณ รวมทั้งมีแนวคิด
ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา จึงควรท างานในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและกองทุน SML เพ่ือเสริม
ศักยภาพในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน ได้อย่างสมบูรณ์ และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางและ
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที ่
  1.4 การส่งเสริมนวัตกรรม จากผลการวิจัยที่พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา มีแรงจูงใจในระดับมากซึ่งหมายถึง ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และฝ่ายภาค
ประชาชนมีความกระตือรือร้นในงานด้านสุขภาพ จึงควรเปิดโอกาสให้คณะเจ้าหน้าที่ และคณะบุคคลจากภาค
ประชาชนน าเสนอโครงการที่น่าสนใจใหม่ๆ และให้การสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินการ คาดว่า จะท า
ให้เกิดนวัตกรรรมที่มีคุณภาพสูง และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของผลงานที่ตั้งอยู่บน
ฐานแนวคิดท่ีสร้างสรรค์ในอนาคต 
  1.5 ผลักดันให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา โดยแต่งตั้งจากภาคประชาชนเป็นหลัก 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์มากเพียงพอในการก าหนดแผนงานโครงการที่สะท้อนและตอบโจทย์ปัญหาด้าน
สุขภาพของประชาชนในชุมชนตามความต้องการอย่างแท้จริง 
 2. ข้อเสนอแนะระดับหน่วยปฏิบัติ 
  2.1 ควรเสริมสร้างศักยภาพของผู้น าและคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา ให้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจ และเป้าหมาย ที่กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติก าหนด ด้านการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาท่ีเกี่ยวข้องกับงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น ซึ่งมกีารจัดขึ้นโดยส่วนกลาง หรือในระดับเขตอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้
ได้รับรู้ความก้าวหน้าทางสุขภาพและเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และน ามาปรับใช้ใน
พ้ืนที่ชุมชนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการมีกรอบแนวคิดในการก าหนดโครงการที่ยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นศูนย์กลาง 
  2.2 ควรเสริมสร้างความรักความสามัคคีในการผนึกก าลังร่วมกัน เนื่องจากการด าเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุจภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา เป็นการปฏิบัติงานขององค์กรที่มี
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ลักษณะร่วมระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังจุฬา ภายใต้
กรอบแนวทางของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และใช้บุคลากรจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติภาคสนาม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานของท้องถิ่น และหน่วยงาน
สาธารณสุขปฐมภูมิจะต้องค านึงและตระหนักในภารกิจที่จะต้องเกาะเกี่ยวกันอย่างใกล้ชิดในการท างานอย่าง
ไม่อาจแบ่งแยกกันได้ จึงต้องมีความเชื่อมั่น และศรัทธาอย่างจริงใจในการขับเคลื่อนกลไกของกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นไปพร้อมกัน 
  2.3 สนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เหตุที่เกิดกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในปัจจุบันมีครบทุกต าบลแล้ว ต้องยอมรับว่ามีกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
จ านวนมากที่ประสบความส าเร็จควรแก่การศึกษาเรียนรู้และสามารถเป็นแม่แบบได้ จึงควรให้เจ้าหน้าที่ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬาออกไปศึกษาดูงานเพ่ือน ามาปรับประยุกต์
ให้เหมาะสมสอดรับกับบริบทของชุมชนในโอกาสต่อไป 
  2.4 สนับสนุนให้หน่วยปฏิบัติ ทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังจุฬา และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ประชุมหารือ เพ่ือทบทวน
บทบาทภารกิจ และปรับแนวทางปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา ร่วมทั้งส่งเสริมภาวะสุขภาพของประชาชน 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา อย่างสม่ าเสมอทุกเดือน หรือบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้น 
 3. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  3.1 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกในส่วนอื่นเพ่ิมเติม และสามารถน าไปพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  3.2 ศึกษาการเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลล าใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยจ าแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล (2) เพ่ือศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลล าใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลล าใหม่ จ านวน 295 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) และถ้าพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

ผลการวิจัยพบว่า  
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.61, 
S.D.=0.54) โดยรายด้าน พบว่า ด้านการส่วนร่วมรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( =3.21, S.D.=0.60) ด้านการมี
ส่วนร่วมตัดสินใจ ( =2.77, S.D.=0.74) ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินงานและด้านการมีส่วนร่วมประเมินผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =2.12, S.D.=0.67) เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลล าใหม่ โดยจ าแนกตามปัจจัยต่าง ๆ พบว่า อายุต่างกันมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ .05 ส่วนที่ เหลือไม่พบปัจจัยที่ แตกต่างกัน ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ                                    
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึงเกี่ยวกับก าหนดการประชุมประชาคมหรือการการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และ
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นคือ ให้มีการประชาสัมพันธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้มากขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนรับรู้
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล การพัฒนาของเทศบาลควรเน้นเรื่องการท าเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม  
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ABSTRACT 
The objectives of this study were 1) to study and compare the people’s participation 

in local development planning of Lam Mai sub-district municipality, Mueang Yala district, 
Yala Province with classified by gender, age, religion, level of education, occupation, income 
and period of housing and 2) to study the problem and the suggestion of people’s 
participation in local development planning of Lam Mai sub-district municipality, Mueang 
Yala district, Yala Province.  The population used in the study consists of 295 personnel from 
Lam Mai sub-district municipality, Mueang Yala district, Yala Province. The questionnaire was 
the tool used for data collection.  The statistics used in data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, t-test, f-test and Scheffe’s test.    
             The finding were as follows  
 1. The level people’s participation in local development planning of Lam Mai 
subdistrict municipality, Mueang Yala district, Yala province in overall was average level                    
( =2.61, S.D.=0.54). It was found that the participating beneficiaries in it had the highest                   
( =3.21, S.D.=0.60). This was followed by the participation decision ( =2.77, S.D. =0.74), 
and the participation operation was the lowest ( =2.12, S.D. =0.67), respectively.                      
The comparative of the people’s participation in local development planning of Lam Mai 
subdistrict municipality,  Mueang Yala district,  Yala province with classified by personnel 
factors. People with different age related to the people’s participation in local development 
planning of Lam Mai subdistrict municipality, Mueang Yala district, Yala province was 
significantly at the statistical level of confidence 0.05. People with different gender, religion, 
level of education, occupation, income and period of housing related to the were not 
significantly different.   

2. The problem and suggestion were publicizing information about the meeting or 
community’s activities are not widely and lack of knowledge planning subdistrict 
municipality. Should encourage people’s participation in local development planning 
subdistrict municipality. 

 
ค าส าคัญ 
 การมีส่วนร่วม การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เก่าแก่ที่สุดของไทยในปัจจุบัน เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2476 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือ ต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของต าบล 
และเพ่ือสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น โดยรัฐบาลคณะราษฎรขณะนั้นได้ตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
เทศบาล พ.ศ.2476 ขึ้น มุ่งหมายที่จะยกต าบลทั้งหมดจ านวน 4,800 แห่งเป็นเทศบาล แต่ไม่ประสบความส าเร็จ
เพราะสามารถจัดตั้งได้เพียง 35 แห่งเท่านั้น สาเหตุส าคัญเพราะต าบลในขณะนั้น ส่วนใหญ่ยังมีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ อย่างไรก็ตามได้มีความพยายามที่จะจัดตั้งการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลเพ่ิมขึ้นเสมอ
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มา โดยยกเลิกและตรากฎหมายเทศบาลอีกอย่างน้อย 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2481 
พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2486 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่งผลให้เกิดการจัดตั้งเทศบาลเพ่ิมขึ้นถึง 
117 แห่ง เมื่อเวลาผ่านไป 20 ปี และเพ่ิมขึ้นเป็น 143 แห่งในอีก 30 ปีต่อมา (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2548) กระทั่งได้มี
การตรา พระราชบัญญัตเิปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลในปี พ.ศ.2542 เทศบาลทั่วประเทศจึงได้มีจ านวน
เพ่ิมขึ้นเป็น 1,129 แห่ง ปัจจุบันทั้งสิ้น 2,078 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2547) 
 การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลยังคงมีแนวโน้มที่จะได้รับการจัดตั้งเพ่ิมขึ้นอีก โดยปัจจัยส าคัญที่มีส่วน
ท าให้การจัดตั้งเป็นไปอย่างง่ายดายคือการลดความยุ่งยากในกระบวนการตรากฎหมายจัดตั้งเทศบาลที่แต่เดิมต้อง
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกามาเป็นเพียงจัดท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย (พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537) นอกจากนี้ใน พระราชบัญญัติเทศบาลเองก็ได้มีการแก้ไขผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการ
จัดตั้งลงมามาก กล่าวคือ  ไม่ต้องค านึงถึงจ านวนประชากร และความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่เหมือนในอดีต 
และที่ส าคัญเมื่อได้มีการแก้ไขกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ให้คงต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านไว้ส าหรับท้องที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล ส่งผลให้แรงต้านทาง
การเมืองที่เคยมีอยู่แต่เดิมลดลงมาก ถึงที่สุดพบว่า มีจ านวนองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น
เทศบาลเพ่ิมมากขึ้นเป็นล าดับ 
 จากแนวโน้มที่กล่าวมาข้างต้น มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตบทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
เทศบาลจะมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จ หรือล้มเหลวในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศทั้งนี้เพราะเทศบาลถือเป็นหน่วยพ้ืนฐานที่คอยท าหน้าที่ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติเสมอมา ทั้งยังมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีงบประมาณและบุคลากรเป็นของตนเอง 
มีอ านาจในการตัดสินใจก าหนดนโยบายหรือทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนอ านาจในการบริหารจัดการให้
เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจในการตราเทศบัญญัติเพ่ือบังคับใช้ในเขตของตนเอง 
 ส าหรับความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) ต่อการพัฒนาตลอดจนการสร้าง
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้กับประชาชนในชุมชนของเทศบาล นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสมรรถนะ 
(Capability) ของเทศบาลในการจัดการกับทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดแล้ว ปัจจัยด้านการมี
ส่วนร่วม (Participation) ของประชาชนต่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นก็เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวในการบริหารงานของเทศบาล ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการวางแผนพัฒนาจะก่อให้เกิด
ความแม่นย าในการก าหนดโครงการเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการควบคุมจากประชาชน (Popular Control) ต่อบุคคลที่ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในเทศบาล  
ท าให้บุคคลเหล่านั้นได้กระท าบทบาทจริง (Actual Role) กับบทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) ได้สอดคล้องต้องกัน 
และหากจะกล่าวถึง ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก็ได้
มีบทบัญญัติที่สะท้อนความส าคัญของการมีส่วนร่วมไว้ในหลายมาตรา อาทิ หมวดที่ 5 แนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ มาตรา 87 ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการส่งเสริม 
และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติ 
และระดับท้องถิ่น การตัดสินใจทางการเมืองรวมถึงการจัดท าบริการสาธารณะ และหมวดที่ 14 การปกครองท้องถิ่น 
มาตรา 287 ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารดังกล่าวได้ด้วย  

จากบทบัญญัติดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการวางแผนพัฒนาเป็นปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวในการบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้วิจัยซึ่งด ารงต าแหน่ง
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เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดเทศบาลต าบลล าใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จะได้แสวงหาค าตอบจาก
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในระดับพ้ืนที่ต่อไป  
 
โจทย์การวิจัย/ปัญหาการวิจัย 
 บุคคลที่มีเพศ อายุ ศาสนา การศึกษา อาชีพ รายได้และระยะเวลาที่อาศัย แตกต่างกันจะมีระดับการมี             
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกันหรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
ล าใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลล าใหม่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลล าใหม่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ทั้งสิ้น 1,111 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ ท าการสุ่มตัวอย่าง 
โดยค านึงถึงความน่าจะเป็นตามวิธีการ Stratified Random Sampling หรือ แบบชั้นภูมิ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ทั้งสิ้นจ านวน 295 คน เมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของแต่ละชุมชนแล้ว ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่าง อย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลากหมายเลขประจ าบ้านในแต่ละชุมชนเพ่ือเลือกบ้านหรือครัวเรือนให้
ได้ตามจ านวนที่ต้องการ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้พนักงาน
สัมภาษณ์เป็นผู้ช่วยในการสัมภาษณ์ประชาชนผู้เป็นหัวหน้าหรือตัวแทนครัวเรือนตามแบบสอบถามที่ก าหนด                    
โดยแบบสอบถามจะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย เพศ อายุ 
การศึกษา รายได้ อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน จ านวน 6 ข้อ 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลล าใหม่ โดยค าถามเป็นแบบเลือกตอบ เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุการมีส่วนร่วมตามที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลล าใหม่ แบ่งระดับการมีส่วนร่วมออกเป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 20 ข้อ 

 ตอนที่  3 เป็นค าถามปลายเปิดที่ เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ของผู้ตอบแบบสอบถามใน             
การมีส่วนร่วมต่อการวางแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลล าใหม่ 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ระดับ 
การวัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการวางแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลล าใหม่แบ่งออกเป็น 

4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 4.1 ด้านการตัดสินใจ ตอนที่ 4.2 ด้านการด าเนินงาน ตอนที่ 4.3 ด้านการ
ประเมินผล และตอนที่ 4.4 ด้านการรับผลประโยชน์ ทั้ง 4 ตอนเป็นค าถามแบบเลือกตอบเพ่ือให้ผู้ตอบ
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แบบสอบถาม ระบุการมีส่วนร่วมตามที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้เข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลล าใหม่จริง 

3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มา ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร์ในการค านวณหาค่าสถิติ  
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
สถิติพ้ืนฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  
สถิติในการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วน

บุคคล และปัจจัยทางสังคมที่แตกต่างกัน ได้แก่ ค่าที Independent (t-test) และค่าเอฟ (F-test) และถ้าพบความ
แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

 
ผลการวิจัย   

ผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลล าใหม่                        
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับ                  
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ รองลงมาคือ              
ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผลตามล าดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการมีส่วน
ร่วมด าเนินงาน เมื่อจ าแนกการมีส่วนร่วมแต่ละด้านพบว่า 

    1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ การให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับปัญหา และความต้องการของชุมชนทางเว็บไซต์ 
หนังสือ หรือแบบส ารวจของเทศบาล รองลงมาคือ เข้าร่วมประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนากับเทศบาลและ
การเสนอวิธีการ หรือโครงการแก้ไขปัญหาของชุมชนในที่ประชุมเวทีประชาคมของเทศบาล ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือท าการคัดเลือกโครงการที่สมควรจะให้บรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล 
     1.2 ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า     
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สละเวลาและออกแรงช่วยเทศบาลในงานประจ าปีที่เทศบาลจัดขึ้น เช่น งานท าบุญตักบาตร       
งานสงกรานต์ รองลงมาคือบริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของในการจัดท ากิจกรรม/โครงการของเทศบาลและเป็น
คณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในระดับต่าง ๆ ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือเป็นตัวแทน
ชุมชนเพ่ือเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการของเทศบาล 
     1.3 ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า     
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การใช้บริการน้ าประปาของเทศบาล รองลงมาคือ การใช้ถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีตของ
เทศบาลในการสัญจรไปมาและ การเข้าไปใช้ประโยชน์จากลานแอร์โรบิค และสนามกีฬาที่เทศบาลจัดให้ ตามล าดับ
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ รายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการส่งเสริมความรู้และการฝึกอาชีพของเทศบาล 
     1.4 ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การกรอกข้อมูลในแบบประเมินความพึงพอใจในบริการหรือการจัดงานของเทศบาล 
รองลงมาคือ การรับทราบข่าวสารผลการด าเนินงานของเทศบาลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ วารสารรายงานผล
การด าเนินงานประจ าเดือน การประชุมสภาเทศบาล ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล และการโต้เถียงหรือวิจารณ์
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มาตรฐานและคุณภาพงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลกับผู้อ่ืนหรือให้ผู้อ่ืนในชุมชนรับฟัง ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง หรือตรวจรับพัสดุของเทศบาล 
 2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลล าใหม่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยจ าแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ผลปรากฏดังนี้ 
     2.1 บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน               
โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
     2.2 บุคคลที่มี เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน 
 3. ปัญหาและอุปสรรค การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลล าใหม่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างประสบปัญหาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง เกี่ยวกับก าหนดการประชุมประชาคม
หรือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลล าใหม ่
 4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ าแนกเป็น 4 ด้าน 
     4.1 ด้ านการมีส่ วนร่ วมตัดสิ นใจ พบว่ า ประชาชนส่ วนใหญ่ เสนอแนะ ให้ เทศบาลมี                           
การประชาสัมพันธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น รองลงมา ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการ
จัดท าแผนพัฒนา และน าปัญหาที่เสนอไปด าเนินการด้วยความเร่งด่วน 
     4.2 ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินงาน พบว่า ประชาชนเสนอแนะให้เทศบาลควรส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าเดิม รองลงมาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควนสรรหาบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถที่เหมาะสม 

 4.3 ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า ประชาชน เสนอแนะ ให้ส่งเสริมการฝึกอาชีพ
ให้มากยิ่งขึ้นรองลงมาควรให้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าในการขอรับฟังการประชุม เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา               
สามปี 

  4.4 ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล พบว่า ประชาชนเสนอแนะให้ประชาชนรับรู้ผลการเนินงานตาม
แผนพัฒนาของเทศบาลมากยิ่งขึ้น รองลงมาคือการพัฒนาของเทศบาลควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและใช้งานได้จริง 
และการประชาสัมพันธ์งานหรือเรื่องอ่ืน ๆ ควรเป็นไปอย่างทั่วถึง มิใช่การรับรู้เฉพาะกลุ่ม 

 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลล าใหม่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา ในด้านการตัดสินใจ การด าเนินงาน การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล พบว่า ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินงาน และ
ด้านการประเมินผล 
 ทั้งนี้อาจอาจเป็นเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักและไม่เล็งเห็นความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเท่าที่ควร และอาจเป็นเพราะประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของเทศบาลน้อยเกินไป และผู้บริหารถิ่น ไม่ได้ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่ชัดเจน จึงท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ส าหรับ
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ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ จะเห็นได้ว่า ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์จากกิจกรรม โครงการที่เทศบาลได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 
             ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจ าแนกตาม
ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล พบว่า 
 บุคคลที่มีเพศแตกต่างกันจะมีระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างกันซึ่งไม่
สอดคล้องกับอภิชาต การิกาญจน์ (2534) ที่กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ โดยถือว่าเพศชาย และเพศหญิงมี
โอกาสและเวลาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแตกต่างกัน ซึ่งในสังคมไทยมีค่านิยมที่เพศชายเป็นผู้น า เพศหญิงเป็นผู้ตาม 
กิจกรรมส่วนร่วม หรือนอกบ้านมักเป็นเรื่องของผู้ชาย การที่ผลการศึกษาปรากฏ เช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่าใน                        
ยุคปัจจุบันเพศชายและเพศหญิงมีโอกาสและเวลาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเท่าเทียมกัน 
 บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน สอดคล้องกับ 
สุริยา ทัพธานี (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลต าบลฆ้องชัย
พัฒนา อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าระชาชนที่อายุมีความแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กัน ที่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะประชาชนที่มีอายุ  51 ปีขึ้นไป เป็นวัยสูงอายุ สุขภาพไม่แข็งแรง ท าให้
เป็นอุปสรรคในการร่วมกิจกรรมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้มีส่วนร่วมน้อย ต่างกับวัยที่มีก าลังและ
ความรับผิดชอบ ดังนั้นบุคคลที่มีอายุต่างกันย่อมท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน 
 บุคคลที่มีศาสนาแตกต่างกันจะมีระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ จ าเริญ แก้วมะไฟ (2550) ที่กล่าวว่า ศาสนาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
แตกต่างกันที่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีสัดส่วนในการนับถือศาสนา
ใกล้เคียงกัน  
 บุคคลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับมานพ ขันทะสีลา (2547) ที่กล่าวว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในกิจกรรม
จัดท าแผนพัฒนาต าบลโดยรวมแตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับจ าเริญ แก้วมะไฟ (2550) ที่กล่าวว่าการศึกษาแตกต่าง
กันมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมี
สัดส่วนระดับการศึกษา ใน 3 ระดับที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ส่งผลให้ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 บุคคลที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับ มานพ ขันทะสีลา (2547) ที่กล่าวว่า ประชาชนที่มีความแตกต่างกันในเรื่อง เพศ รายได้ อาชีพ และระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และต าแหน่งในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาต าบลไม่แตกต่างกันที่ผล
การศึกษาปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ตามแนวคิดจิตวิทยาสังคม เชื่อว่าคนที่มีสภาพทางอาชีพสูงจะเข้ามามี                 
ส่วนร่วมมาก เพ่ือรักษาแหล่งที่เป็นประโยชน์กับเขา บุคคลที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะมีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในด้านของด าเนินงาน เช่น การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร 
การประสานขอความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เช่นการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม
ของเทศบาล มากกว่าอาชีพอ่ืน ๆ  
 บุคคลที่มีรายได้แตกต่างกันจะมีระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ ธีระรัตน์ วงษ์จักร (2551) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น : ศึกษา
เฉพาะกรณีการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พบว่า ประชาชนที่มีรายได้
แตกต่างกันจะมีระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างกันที่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้อาจ
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เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีรายได้รายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท และรายได้ต่อเดือน 5,000-
10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ได้แก่ 35.6 และ37.3 ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน  
 บุคคลที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลแตกต่างกันจะมีระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับอภิชาติ การิกาญจน์  (2534) กล่าวว่า ระยะเวลาอยู่อาศัยในชุมชนหรือ
ความผูกพันในชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในท้องถิ่นมากหากบุคคลมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเขาจะเข้าใจ
ในความต้องการและปัญหาของท้องถิ่น ที่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 
6-10 ปี และ 10-15 ปี เป็นกลุ่มที่ได้ให้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของเทศบาล มากกว่า บุคคลที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลล าใหม่                 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา   
 ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินงาน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมด าเนินงานน้อย ในการเป็นคณะกรรมการในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ เป็นตัวแทนชุมชนเพ่ือเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการของเทศบาล 
และเป็นผู้ขายสินค้า รับจ้าง หรือเหมางานในเทศบาล ดังนั้น เทศบาลต าบลล าใหม่ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้มากยิ่งขึ้นโดย 
 1. ก าหนดให้กรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากผู้แทนประชาคมด ารงต าแหน่งคนละไม่เกิน 2 ปี  
 2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เช่น กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างของเทศบาลทุกโครงการ  
 3. การด าเนินโครงการและกิจกรรมของเทศบาลตามแผนพัฒนา ให้พิจารณา การจัดซื้อวัสดุ หรือการจ้าง
งานจากร้านค้าและคนในชุมชนก่อนเป็นอันดับแรก เพ่ือเป็นการส่งเสริมรายได้และลดการว่างงานของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลล าใหม่ 
 ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยในการเป็นกรรมการตรวจการจ้าง หรือตรวจรับ
พัสดุ และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ดังนั้นเทศบาลจึง
ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล โดย 
 1. เปิดโอกาสให้ประชาชนในการตรวจงานจ้างและตรวจรับพัสดุให้มากขึ้น 
 2. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังการประชุมติดตามและประเมินผลแผนการ
ด าเนินของเทศบาลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้มา
ปรับปรุง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง  
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง จ านวน 306 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประเมินค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าที (t-test)    
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดังนี้ 
ประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการ
ให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง  
 2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี พบว่า ประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี 
ระดับการศึกษา อายุ และเพศ ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   
 

ABSTRACT 
 This purposes of study is effectiveness of the Organization of the transverse field. Panasnikom 
district. Chonburi. And to compare the effectiveness of the Organization of the transverse field. The 
sample used in this study was 306 resident in area of responsibility of the Organization's fields. The tool 
of questionnaire for data collection scale of evaluation. Statistical analysis using Statistical program, and 
also percentage, mean and standard deviation were used and hypothesis testing using t (t-test). 
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 Findings of this research were as follows : 
 1. Effective of services across the Organization field. Panasnikom district, Chonburi follows. 
Effectiveness of services across the Organization of the transverse field. In at a high level. It was also 
found that with the average in the minor is adequately providing the services equally, fast and timely. 
The advancement and continuous service are at the lowest. 
 2. A comparison of the effectiveness of the Organization of the transverse field.  Panasnikom 
district,  Chonburi  found. Effectiveness of the Organization of the transverse field. Panasnikom district, 
Chonburi province at the education al level, age and gender are differences. The learning behavior. 
Difference is statistically significant at the .05 level.  
 
ค าส าคัญ  

 ประสิทธิผล การบริการ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
กระจายอ านาจสู่องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประเทศไทยได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น สืบเนื่องจาก
บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในหมวด 5 ว่าด้วยนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐมาตรา 
78 ได้ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบายที่จะด าเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้
เอง (สมชาย ไขว้พันธุ์, 2529) พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้นนอกจากนี้ในหมวด 9 ของ
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ตั้งแต่มาตรา 282 ถึงมาตรา 290 ยังได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น
โดยสรุปว่ารัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีอิสระในการก าหนด
นโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง และมีอ านาจของตนเองโดยเฉพาะ โดยรัฐบาลเป็น                
ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็นภายในกรอบของกฎหมาย 
 นโยบายที่รัฐบาลทุกรัฐบาลให้ความส าคัญ  และผลักดันให้บังเกิดผลตลอดมาคือประสิทธิผลการให้บริการ
ประชาชนของรัฐ (แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง พ.ศ. 2554-2556, พ.ศ. 2555-2557) โดยเฉพาะ
ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว กระแสการเรียกร้อง                        
เพ่ือปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ทั้งในด้านการเมือง การปกครอง วัฒนธรรม                
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งให้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  และสิทธิมนุษยชน ล้วน
แต่มุ่งสู่จุดหมายเดียวกันคือ ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ การส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐจึงเป็นความ
มุ่งมั่นของรัฐบาลตลอดมา หน่วยงานของรัฐที่ให้บริการแก่ประชาชนมีหลายหน่วยงาน การบริการที่ให้แก่ประชาชนมี
หลายรูปแบบ มีตั้งแต่บริการเบื้องต้น ไม่สลับซับซ้อมไปจนถึงบริการที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่ส่วนใหญ่หน่วยงานของ
รัฐจะเป็นบริการในลักษณะให้คุณประโยชน์แก่ประชาชนโดยประชาชนจะเป็นผู้ขอรับบริการต่างๆ องค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนในระดับท้องถิ่นดังที่กล่าวมาแล้ว และเหตุผลส าคัญขององค์การบริหารส่วน
ต าบลก็เพ่ือให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล การให้บริการใน
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ด้านต่าง ๆ การบริหารจัดการของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละแห่งนั้น อาจมีความแตกต่างกัน
แม้ว่ามีบริบทตามกฎหมายที่เป็นแบบเดียวกัน 
  การบริการประชาชนนับได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องด าเนินการให้เกิด
ประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยประเมินประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีต่อการ
บริการ ซึ่งจะท าให้การบริหาร การพัฒนา และการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลประสบความส าเร็จ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางได้พยายามแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพ่ือจะให้การบริการ
เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ และมีความพร้อมอยู่เสมอ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ทั้งนี้เพ่ือน าผลการวิจัยมาบริหารปรับปรุงงานด้านการ
บริการประชาชนในท้องถิ่นให้มีประสิทธิผล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่องานบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
โจทยก์ารวิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ้จะมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางแตกต่างกันหรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนต าบลทุ่งขวาง 
ซึ่งมาใช้บริการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  จ านวน 1,285 คน                    
(ข้อมูลส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2554) 
 กลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิผลการให้บริการโดย ชี้วัดจาก
ความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ การเก็บข้อมูลครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการเก็บตามวันและเวลาราชการ  โดยผู้ใช้บริการให้
ความร่วมมือกับผู้วิจัยและมีส่วนราชการทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางแนะน าให้กับผู้ใช้บริการ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ จากจ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา 306 คน ได้จากสูตรการค านวณของกลุ่ม
ตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (อภินันท์ จันตะนี, 2550)   
 การค านวณกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยใช้สูตร ดังนี้ 
 จากสูตร   n      =          N 
                                     1  + N(e)2 
 เมื่อ     n =     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N =    ขนาดของประชากร 
   e  = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 
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 แทนค่าสูตร  n        =                 1,285 
     1 + 1,285 ( 0.0025) 

    n =  1,285 
      4.21 
   n = 305.22 
 ดังนั้น  ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาทั้งหมด  306 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยการศึกษา ทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการศึกษา ปรับปรุงแก้ไขและประยุกต์ใช้เพ่ือให้แบบสอบถามมีความ
ครอบคลุมในเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้  ผู้ศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดหลักการและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล              
การให้บริการ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน (ปราณี อินทวงศ์, 2550) 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่มาใช้บริการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check  List)   
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)                      
โดยก าหนดเป็น  5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert  Scales) เนื้อหาสาระเกี่ยวกับประสิทธิผลการให้บริการใน                    
5 ด้าน ดังนี้ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลาการให้บริการอย่างเพียงพอ                       
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่างก้าวหน้าการก าหนดค่าระดับความคิดเห็นการให้บริการใน
แบบสอบถามก าหนดค่า  5 ระดับ (ปราณี  อินทวงษ์, 2550) ดังนี้ 
  5 คะแนน  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
  4 คะแนน  ระดับความคิดเห็นมาก 
  3 คะแนน  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
  2 คะแนน  ระดับความคิดเห็นน้อย 
  1 คะแนน  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาด าเนินการโดยขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจาก
ประชาชนที่มาใช้บริการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง  โดยการขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง แต่ละส่วนเก็บข้อมูลกับผู้มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น ประชาชนที่มาเสีย
ภาษี โรงเรือน และที่ดิน ผู้มารับเบี้ยยังชีพ ผู้มาขึ้นทะเบียนการเกษตร ฯลฯ ให้เจ้าหน้าที่แจกแบบสอบถามและอธิบาย
กับผู้มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ใช้ระยะเวลาในเดือนตุลาคม 2554-มกราคม 2555 และเมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยจึงได้เก็บคืนกลับมาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ แล้วจึงน าไปท า
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  
ประกอบด้วยการใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วยคอมพิวเตอร์  โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
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 1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และค านวณหา                 
ค่าร้อยละ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอ                      
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยใช้การค านวณหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ปราณี อินทวงษ์, 2550)   
 เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ได้ก าหนดเกณฑ์  ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง  ประสิทธิผลมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง  ประสิทธิผลมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง  ประสิทธิผลปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง  ประสิทธิผลน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49 หมายถึง  ประสิทธิผลน้อยที่สุด 
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี โดยการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการทดสอบ ค่าที (t–test) และ                     
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) แล้วแต่กรณี ส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวน เมื่อพบ
ความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe´ Procedure) โดยก าหนดการ
ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางอ าเภอพนัสนิคม  
จังหวัดชลบุรี  โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ปรากฏตาม ตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 
 

ประสิทธิผล 
(n=306) 

ระดับ 
  S.D. 

1.  ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 4.65 0.42 มากที่สุด 
2.  ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา 4.22 0.33 มาก 
3.  ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 4.81 0.30 มากที่สุด 
4.  ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 4.08 0.38 มาก 
5.  ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 4.19 0.31 มาก 

รวม 4.39 0.20 มาก 
   
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี  ในภาพรวมมีประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก ( =4.39, S.D.=0.20)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ( =4.81, S.D.=0.30) รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม
กัน ( =4.65, S.D.=0.42) ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา ( =4.22, S.D.=0.33)  ด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า ( =4.19, S.D.=0.31) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  ( =4.08, S.D.=0.38) 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี โดยการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการทดสอบค่าที (t–test)  พบว่า ประสิทธิผล
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การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี ระดับการศึกษา อายุ เพศ และรายได้ 
ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
อภิปรายผล  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนของผู้มาใช้บริการองค์การบริหาร                  
ส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 1. ประสิทธิผลการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                      
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ ด้านการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ อภิชัย พรหมพิทักษ์กุล                  
อ้างถึงใน ปราณี อินทวงศ์ (2550)  ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการวัดประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะที่ท าให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจหรือไม่นั้น  พิจารณาได้จากสิ่งต่าง  ๆเหล่านี้ (1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (2) การให้บริการอย่าง
รวดเร็วทันต่อเวลา (3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า   
 2. พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ เจ้าหน้าที่มีความยุติธรรมในการให้บริการ ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลาอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีให้บริการ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีเจ้าหน้าที่คอยแนะน าเอกสารอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ อบต. ให้ความส าคัญกับการให้บริการ การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของวินัย ร าพรรณ์ 
(2546) การจะให้การบริการมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดคือ การให้บริการที่ไม่ค านึงถึงตัว
บุคคล ทุกคนได้รับการปฏิบัติ เท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์อยู่ ในสภาพที่ เหมือนกัน ได้แก่  กรณีดังต่อไปนี้                            
1) องค์ประกอบหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมระหว่างเจ้าหน้าที่องค์การเอง องค์ประกอบด้านผู้รับบริการ และ
องค์ประกอบที่เกิดจากสภาพการติดต่อซึ่งองค์ประกอบที่เกิดจากการติดต่อที่ออกมาย่อมมีผลสะท้อนออกมาในรูปของ
ความพึงพอใจ หรือการกระท าซึ่งส่งผลย้อนไปหาเจ้าหน้าที่ที่องค์กรและองค์กรเอง 2) การให้บริการสาธารณะเป็น
กระบวนการให้บริการ ซึ่งมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเป็นพลวัตโดยระบบการใช้บริการที่ดีจะเกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบใช้ทรัพยากร และการผลิตได้เป็นไปตามแบบแผนงานและการเข้าถึงการรับบริการ จากความหมายดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าเป็นการพิจารณาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ (system approach) ที่มีการมองว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่
ให้บริการใช้ปัจจัยน าเข้า  เข้าสู่กระบวนการการผลิต  และออกมาเป็นผลผลิตหรือการบริการโดยทั้งหมดจะต้องเป็นไป
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้  ดังนั้นการประเมินผลจะช่วยท าให้ทราบถึงผลผลิตหรือการบริการที่เกิดขึ้นลักษณะบริการ
สาธารณะจึงมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 3) การให้บริการสาธารณะเป็นการเคลื่อนย้ายเรื่องที่ให้บริการ
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพ่ือให้เป็นไปตามที่ต้องการ ด้วยเหตุนี้ท าให้เขามองการบริการว่ามี 4 ปัจจัยที่ส าคัญคือ 
(1) ตัวบริการ (Service) (2) แหล่งหรือสถานที่ที่ให้บริการ (Sources) (3) ช่องทางในการให้บริการ(channels)                      
(4) ผู้รับบริการ (client  groups)  จากปัจจัยทั้งหมดดังกล่าว เขาจึงให้ความหมายของระบบการให้บริการว่าเป็นระบบ
ที่มีการเคลื่อนย้ายบริการอย่างคล่องตัวผ่านช่องทางที่เหมาะสมจากแหล่งที่ให้บริการที่มีคุณภาพไปยังผู้รับบริการตรง
ตามเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งจากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการให้บริการนั้นจะต้องมีการเคลื่อนย้ายตัวบริการจาก               
ผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการผ่านช่องทางและถูกต้องตามเวลาที่ก าหนด 4) การบริการประชาชน และได้น าเสนอ
หลักการที่ส าคัญของการให้บริการขององค์กรของรัฐประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ ดังนี้ (1) การติดต่อเฉพาะงาน
เป็นหลักการที่ต้องการให้บทบาทของประชาชนและเจ้าหน้าที่อยู่ในวงจ ากัด เพ่ือให้การควบคุมเป็นไปตามระเบียบ
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กฎเกณฑ์และท าได้ง่ายทั้งนี้ โดยดูจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการว่าให้บริการประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดต่อหรือไม่หากเป็น
การให้บริการที่ไม่เฉพาะเรื่อง และสอบถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากจะท าให้ล่าช้าแล้วยังท าให้การควบคุม
เจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก (2) การให้บริการที่มีลักษณะเป็นทางการ หมายถึง การที่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริการอย่างเป็นทางการ ไม่ยึดถือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ยึดถือการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียม
กันในทางปฏิบัติ (3) การวางตนเป็นกลาง หมายถึง การให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยจะต้องไม่เอาเรื่องของอารมณ์ของ
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้อง 
  3. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้บริการ จ าแนกตามเพศ  โดยภาพรวม พบว่า เพศชาย และเพศหญิงที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการให้บริการ แตกต่างกัน จ าแนกตามอายุโดยภาพรวม พบว่า เพศชาย และ
เพศหญิงที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการให้บริการ แตกต่างกัน จ าแนกตามการศึกษา โดยภาพรวม 
พบว่า การศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการให้บริการ  แตกต่างกัน  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน โดยภาพรวม พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการให้บริการ แตกต่างกัน การวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ พิทักษ์ ตรุษทิม อ้างถึงใน  ปราณี  อินทวงศ์ (2550) กล่าวว่า การสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการแก่ประชาชน มีหลักการและแนวทางคือ 1) การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ในแง่มุนของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคล
ที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 2) การให้บริการที่ตรงเวลา (timely service) หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่า
การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่มี
การตรงต่อเวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชน 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) หมายถึง 
การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะมีจ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม 4) การให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง (continuous  service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ  โดยยึดประโยชน์ของ
สาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หยุดเมื่อใดก็ได้ 5) การให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า (progressive service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการประกันคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานผู้ให้บริการต้องมีความยุติธรรมในการให้บริการประชาชนจะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน    
 2. ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา พนักงานผู้ให้บริการ ควรมีการพัฒนาอบรมให้มีทัศนคติ มีความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือให้เกิดความช านาญงาน มีความกระตือรือร้น และกล้าตัดสินใจในเรื่องที่อยู่ในอ านาจของตน และมี
การพัฒนาความรวดเร็วในการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ เช่น การวางแผน การเตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะ
ให้บริการ   
 3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ควรปรับปรุงในส่วนใดบ้าง เช่น              
ที่นั่งรอรับบริการ ควรมีอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ น้ าดื่ม ไว้ให้บริการ มีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน าการให้บริการ และ
ปรับปรุงที่จอดรถให้เพียงพอ 
 4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง การให้บริการทุกขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน ควรจัดเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในเวลา
พักเที่ยงสับเปลี่ยนกัน หรือจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยแนะน าและให้บริการผู้มาติดต่อ เพ่ือให้ผู้ มาใช้บริการมีความสะดวก 
และมีความเข้าใจในการเข้ารับบริการในขั้นตอนต่าง  ๆ
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 5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า การให้บริการอย่างก้าวหน้า พนักงานผู้ให้บริการ ควรมีการพัฒนา
บุคลิกภาพเกี่ยวกับการบริการให้มากขึ้นให้มีการฝึกบอรมเกี่ยวกับความสนใจในการให้บริการ 
 6. ผลที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานแลบุคลากรเพ่ือเป็นแนวทาง 
ข้อเสนอแนะและข้อมูล ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นรูปธรรม  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการส ารวจปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของประสิทธิผลการให้บริการ เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริง อันจะน ามา
ซึ่งการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองและองค์กร ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนวิธีการช าระเงิน  
ค่าภาษี ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษา
ค่าใช้จ่าย ในการจัดท าโครงการปรับเปลี่ยนระบบการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนวิธีการช าระเงิน
ค่าภาษี ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง (2) ศึกษารายได้ ในการจัดท าโครงการปรับเปลี่ยนระบบการ
ช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนวิธีการช าระเงินค่าภาษี ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 
และ 3) เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปรับเปลี่ยนระบบการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แทนวิธีการช าระเงินค่าภาษี ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง เป็นการวิเคราะห์                      
เชิงปริมาณทางการเงินมาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินหลักเกณฑ์การตัดสินใจ 3 ประการคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ                      
(Net Present Value : NPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) และอัตราผลตอบแทน
ของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ของโครงการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มีค่าเท่ากับ 502,700 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost  Ratio : BCR) มีค่าเท่ากับ 
1.34 และอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 184.50 ส าหรับกรณี
การช าระเงินค่าภาษี ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางแบบในปัจจุบัน พบว่า กรณีดังกล่าว มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(Net Present Value : NPV) มีค่าเท่ากับ -2,272,287 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost  
Ratio : BCR) มีค่าเท่ากับ 0.47 และไม่สามารถหาค่าอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of 
Return : IRR) ส าหรับผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางต้องซื้อเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์เอง พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) มีค่าเท่ากับ 132,329 บาท อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost  Ratio : BCR) มีค่าเท่ากับ 1.07 และอัตราผลตอบแทนของโครงการ 
(Internal Rate of Return : IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 20.46 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the cost and revenue and comparison of 
revenues and expenses from a method of the pay taxes at Thung Khwang Subdistrict Administrative 
Organization, Phanat Nikhom District, Chon Buri Province to a method of the electronic revenue 
system. The concept was the comparison of the costs and benefits that occur in variety years of the 
electronic revenue system by regardless of the amount of money in the future. In other words, the 
analysis was based on the principle that the same amount of present and future were not equal. 
This study used three criteria to decide which were the net present value, the benefit-cost ratio and 
the internal rate of return. 
 The results of this study showed that the NPV of the project was equal to 502,700 baht, BCR 
was equal to 1.34 and IRR was equal to 184.50. However compared to the base case, the payment 
of tax at the Sub district Administrative Organization office showed that the NPV of the base case 
was equal to -2,272,287 baht, BCR was equal to 0.47, can not find the IRR. The results of sensitivity 
analysis in case of purchase own servers showed that the NPV of the project was equal to 132,329 
baht, BCR is equal to 1.07 and IRR is equal to 20.46. 
 
ค าส าคัญ  

 การวิเคราะห์ความคุ้มทุน 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยมีการจัดท างบประมาณ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของรัฐในการวางแผนการบริหาร การควบคุม
การใช้จ่าย การหารายได้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาการกระจายรายได้ ตลอดจนการสนองต่อการจัดบริการสาธารณะตามความต้องการ
ของประชาชนที่มีเพ่ิมขึ้นและให้มีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง เพราะมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ข้อมูล
ข่าวสาร เป็นช่องทางในการพัฒนาระบบบริการต่าง ๆ ของรัฐและเอกชนให้มีการแข่งขันกันด้วยคุณภาพของงานและ
บริการ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม
ในด้านการเงิน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
ได้ก าหนดว่าภายในปีงบประมาณ 2544 สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้ของรัฐบาลทั้งหมด
ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 โดยเหตุดังกล่าวท าให้รายได้ของท้องถิ่น ก้าวกระโดดไปจากเดิมถึงเท่าตัวคือ                                 
ในปีงบประมาณ 2543 ซึ่งมีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกันทั้งหมดเพียงประมาณร้อยละ 10 ของ
รายได้ของรัฐบาลทั้งหมด แต่ในปีงบประมาณปี2544 รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นเป็นเงินร้อยละ 21 
ของงบประมาณท้ังหมดซึ่งคิดเป็นจ านวนเงินเท่ากับ 170,000 ล้านบาทเศษ  

การกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นในลักษณะดังกล่าว จะติดตามมาด้วยการกระจายภารกิจ 
ต่าง ๆ อีกมากมาย ดังนั้นการพัฒนาความพร้อมของท้องถิ่น จึงเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งต่อกระบวนการ
กระจายอ านาจในปัจจุบัน แต่เนื่องจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้มแข็งในการด าเนินภารกิจต่าง ๆ 
ที่ได้รับมอบหมายมาจากส่วนกลาง และภารกิจเหล่านี้จะมีความเข้มแข็งได้นั้น ท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีความ
เข้มแข็งทางด้านการเงินเป็นฐานรองรับไว้ด้วย ความสามารถทางการบริหารการเงินการคลังเป็นกุญแจที่ส าคัญ
ต่อความส าเร็จทางการบริหาร เพราะหากการบริหารการเงินการคลังมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอก็เป็นที่
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เชื่อมั่นได้ว่าการจัดหารายได้และการจัดสรรรายจ่ายจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามไปด้วย การจัดเก็บภาษี
ของรัฐมิได้จ ากัดอยู่แต่ส่วนกลางเท่านั้น แต่ได้มีการกระจายอ านาจการจัดเก็บภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึ งการ
ปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น เมืองพัทยากรุงเทพมหานคร การจัดสัดส่วนภาษีอากร เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล อาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ (ไพรัตน์ สกลพันธ์, 2553) 

อ านาจในการจัดเก็บภาษีอากรตามกฎหมายที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยภาษีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้ และได้รับการจัดสรรให้เป็นรายได้ของท้องถิ่น
นั้น แบ่งเป็น 4 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ (สิทธิศักดิ์ รูปข าดี, 2545) 

1. ภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง และเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจ านวน 
ได้แก่ ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และอากรฆ่าสัตว์ เป็นต้น 

2. ภาษีที่ส่วนกลางจัดเก็บเพ่ิมจากอัตราภาษีที่รัฐจัดเก็บตามปกติและแบ่งสรรให้แก่ องค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 

3. ภาษีที่ส่วนกลางจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจ านวน ได้แก่ ภาษีค่าธรรมเนียม
รถยนต์และล้อเลื่อน ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 

4. ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น  
องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา

ต าบล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบ ต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่
ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความสามารถในการพัฒนาต าบลและการจัดบริการสาธารณะเพ่ือสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนย่อมขึ้นอยู่กับเงินรายได้ของท้องถิ่นเองเป็นประการส าคัญ การบริหารงานคลัง การวัดและวิเคราะห์
เพ่ือประเมินฐานะทางการเงินการคลังของรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น หากสามารถกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพก็
น าไปสู่ความส าเร็จทางการเงินการคลังท้องถิ่นนั้น ๆ ได้  

จากการศึกษาข้อมูลการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่นในประเทศที่มีความเข้มแข็งแล้ว เช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา พบว่า วิกฤตการณ์การเงินการคลังของรัฐบาลท้องถิ่นเกิดขึ้นเกือบทุกครั้งเกิดจากที่ฝ่ายบริหารส่วน
ใหญ่ไม่สามารถประเมินฐานะทางการเงินด้วยตนเองได้ ท าให้มีการใช้จ่ายที่เกินก าลังรายได้ อันท าให้เกิดปัญหาทาง
การเงินในที่สุด โดยจากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นนี้ นับจากนี้ไป การบริหารราชการของไทยตกอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส าคัญ ดังนั้น การทราบถึง จุดอ่อนจุดแข็งของท้องถิ่นตนเองจึงมีความส าคัญ 
โดยประชาชนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการให้ความร่วมมือ
กับภารกิจภาครัฐ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้ให้อ านาจประชาชนเป็นผู้เลือกและตัดสินใจ พร้อมกับการ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในท้องถิ่นเป็นการประเมินจุดส าคัญทั้งองค์การภายในและภายนอก                  
เป็นกระจกเงาของท้องถิ่นในการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ท้องถิ่น ว่าจะด ารงอยู่หรือล่มสลายไปกับวิกฤติที่
เกิดขึ้น การมีภูมิคุ้มกันทางการเงินจึงเป็นจุดแข็งที่ส าคัญในการน าพาองค์กรท้องถิ่นให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ
พร้อมในการพัฒนาศักยภาพองค์กร ให้มีความเจริญ พัฒนาอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน รายได้ขององค์การบริหาร                 
ส่วนต าบล เกิดขึ้นจาก 4 ลักษณะเช่นกัน ได้แก ่

1. รายได้ที่จัดเก็บได้เองและเป็นรายได้ของตนเองทั้งจ านวน ได้แก่ ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน และอากรฆ่าสัตว์ 

2. รายได้ที่ส่วนกลางจัดเก็บและแบ่งสรรให้ ได้แก่ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 

3. เงินอุดหนุนที่ส่วนกลางจัดสรรให้ ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

280 

4. ค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นภารกิจที่ระบุผู้ได้รับประโยชน์ได้ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะภาษีที่จัดเก็บได้เอง เช่น ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และอากรฆ่าสัตว์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจจัดเก็บภาษีตามกฎหมายที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 (รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 2542) ประกอบกับ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีในแต่ละเรื่อง เช่น พระราชบัญญัติภาษีป้าย พระราชบัญญัติภาษีบ ารุง
ท้องที่ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

ในทางปฏิบัติ การจัดเก็บภาษีดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่จะเจอกับการจัดเก็บภาษี  เก็บได้
น้อย และต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุข้อจ ากัดบางประการ 
เช่น ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการช าระภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีภูมิล าเนานอกพ้ืนที่ซึ่งอยู่ไกลพ้ืนที่ที่จะช าระ
ภาษี จ านวนเงินที่เสียภาษีเป็นจ านวนเงินที่น้อยซึ่งบางครั้ง ผู้เสียภาษีต้องเดินทางไกลเพ่ือจะมาเสียภาษี ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ยังต้องพ่ึง
งบประมาณจากส่วนกลาง ขาดอิสระสถานการคลัง ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็น
โครงสร้างปัญหาหลัก ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

การกระตุ้นให้เกิดความพยายามในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลก็จะเพ่ิมรายได้ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลน าเม็ดเงินภาษีมาพัฒนาภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ และ
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถ คงไว้ซึ่งสถานะทางการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล รองรับความเจริญเติบโตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต  

หากกล่าวถึง เทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นได้ก้าวไกลอย่างไม่ยุดยั้งและยังจะพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ ท าให้เทคโนโลยี
ในปัจจุบันมีผลต่อกระทบต่อชีวิตคนเราในทุก ๆ ด้าน และยังเข้าไปอยู่ในชีวิตประจ าวันของแต่ละคนด้วย ไม่ว่าจะเป็น
การท างาน การศึกษา หรือการใช้ความคิดต่าง ๆ ทุก ๆ ย่างก้าว เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนส าคัญของชีวิตคนเราไปหมด 
เทคโนโลยีในยุคนี้มีอิทธิพลต่อการท างานหลาย ๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษา การธุรกิจ หรือ
อุตสาหกรรม เพราะเทคโนโลยีมีความสามารถในด้านความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความสะดวกสบาย และนอกจากนี้
เทคโนโลยียังเป็นที่ยอมรับในทุก ๆ หน่วยงานและสถานที่ต่าง ๆ อีกด้วย การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท างานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของทางภาครัฐหรือภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและรวดเร็วในการ
ท างานพร้อมทั้งส่งผลถึงการบริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้หน่วยงานในภาครัฐ จึงน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ท างานและบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั่นคือการน าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการท างาน                   
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่การท างาน และการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ รัฐบาลจึงมีโครงการในการบริการ
ประชาชนทางอินเตอร์เน็ตเกิดขึ้น เรียกว่า e-Government หรือ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการให้บริการภาครัฐ
สมัยใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และปรับปรุงการ
บริการแก่ประชาชน และการบริการด้านข้อมูลเพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และท าให้ประชาชนมี    
ส่วนร่วมกับรัฐมากขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีจะน ามาใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเข้าถึง และการให้บริการของรัฐ โดย
มุ่งเป้าไปที่กลุ่มคน 3 กลุ่ม คือ ประชาชน ภาคธุรกิจ และข้าราชการ การบริการของทางรัฐบาลรวมไปถึง e-Services 
ด้วย  

e-Government กับ e-Services มีความเกี่ยวพันกันมาก กล่าวได้ว่า e-Government เป็นพ้ืนฐานของ                         
e-Services เพราะการให้บริการของรัฐต่อประชาชนนั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องมีเครือข่ายภายในระหว่างหน่วยงานของ
รัฐด้วยกันเองที่มีความปลอดภัย และท าให้องค์กรสามารถแลกเปลี่ยนสารสนเทศกันได้การพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
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การพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ของหน่วยงานเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการให้บริการของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่
คาบเกี่ยวกันหลายหน่วยงานแต่เป็น One-Stop-Service เป้าหมายปลายทางของ e-Government คือ ประชาชน และ
ภาคธุรกิจ  

e-Government  เป็นโอกาสที่จะขยายศักยภาพของการให้บริการประชาชน ไม่เฉพาะภายในประเทศ แต่รวมทั้ง
ประชาชนที่อยู่ต่างประเทศด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการท างานของภาครัฐนั่นเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
e-Government เป็นการน ากลวิธีของ e-Commerce มาใช้ในการท าธุรกิจของภาครัฐ เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ ส่งผลให้เกิดการบริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น การด าเนินธุรกิจกับภาคเอกชนดีขึ้น และ
ท าให้มีการใช้ข้อมูลของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย โครงการ e-Government ของรัฐบาลไทย (Thailand                  
e-Government Project) ซึ่งได้มีการพัฒนาในระดับหนึ่ง โดยหน่วยงานภาครัฐมีการสร้างเว็บไซต์ในระดับกรม และ
กระทรวงครบถ้วน มีการปฏิสัมพันธ์กับประชาชน โดยใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และมีเว็บบอร์ด เว็บไซต์ของ
ส่วนราชการที่ประชาชนสามารถด าเนินธุรกิจ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เสมือนกับติดต่อกับส่วนราชการเอง เป็นการ
บริการทางด้านอินเตอร์เน็ตในทางด้านธุรกรรมมากขึ้น รวมทั้งได้มีบริการประชาชนที่รวดเร็วพร้อมกับลดขั้นตอน 
และเวลาในการท างาน ด้วยการเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต นั่นคือ ระบบ e-Revenue เป็นเทคโนโลยีการช าระ
ภาษีผ่านทางเครือข่าย Internet  
 ทั้งนี้ แนวคิดของการช าระภาษีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง (e-Revenue) เป็น
โครงการรับช าระภาษีประเภทต่าง ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่จะท าให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
ตลอดเวลา ทั่วถึง และเป็นธรรม ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดช่องว่างในระบบราชการ สามารถเข้าถึงได้
จากบ้านของประชาชนได้โดยตรง และเมื่อระบบ e-Revenue เกิดขึ้นมาจะท าให้มีการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ช่วยลดขั้นตอนในการเสียภาษีหรือการคืนเงินภาษี 
จากที่เคยใช้เวลาในการยื่นเสียภาษี ณ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งมี
ระยะเวลานานและขั้นตอนที่ยุ่งยากก็สามารถท าให้มีการลดขั้นตอน สะดวก และรวดเร็วขึ้น และยังสามารถเสีย
ภาษีเองได้ที่บ้านและที่ท างาน  

ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษีจากระบบเดิมโดยเสีย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Revenue) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเก็บภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนต าบล             
ทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปรับเปลี่ยนระบบการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
แทนวิธีการช าระเงินค่าภาษี ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 
 2. เพ่ือศึกษารายได้ ในการจัดท าโครงการปรับเปลี่ยนระบบการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
แทนวิธีการช าระเงินค่าภาษี ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 
 3. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปรับเปลี่ยนระบบการช าระเงิน                
ค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนวิธีการช าระเงินค่าภาษี ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การส ารวจทางด้านกฎหมาย 
    การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนวิธีการ
ช าระเงินค่าภาษี ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นี้จะทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ซึ่งประกอบไปด้วย 
     1.1 พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พุทธศักราช 2508   
     1.2 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช 2510   
     1.3 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2534 
 2. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน 
    ในการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนวิธีการช าระ
เงินค่าภาษี ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีจะค านวณตัวบ่งชี้ทาง
เศรษฐกิจ และการเงินที่ส าคัญสามหลักเกณฑ์ด้วยกันคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ อัตราผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ จากการค านวณโดยใช้หลักเกณฑ์ทั้งสามหลักเกณฑ์นี้ จะท าให้
ทราบว่า การลงทุนในโครงการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนวิธีการช าระเงินค่าภาษี                        
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ที่ก าลังศึกษานี้ จะได้รับผลตอบแทน
คุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ ซึ่งเป็นการพิจารณาด้านการเงินและเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจว่าจะลงทุนใน
โครงการหรือไม่ จะยังมีตัวแปรอ่ืน ๆ อีกเช่น ตัวแปรทางสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดการโครงการ 
ตัวบ่งชี้ทางต้นทุนและผลตอบแทนจะเป็นการช่วยในการตัดสินใจเท่านั้น ส าหรับรายละเอียดของหลักเกณฑ์                       
(วิชญะ นาครักษ,์ 2547) มีดังนี้  
     2.1 หลักเกณฑ์การตัดสินใจแบบที่ค านึงถึงมูลค่าของเงินในอนาคต 
   2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับดอกเบี้ย 

 2.1.2 ดอกเบี้ยทบต้น 
   2.1.3 มูลค่าทบต้นของเงินหลายงวด ๆ ละเท่ากัน 
   2.1.4 มูลค่าปัจจุบัน 
   2.1.5 มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ได้รับเป็นงวด ๆ ละเท่ากัน 
   2.1.6 จ านวนเงินที่สะสมเป็นงวด ๆ เพื่อให้ได้เงินจ านวนหนึ่งในอนาคต 
   2.1.7 การผ่อนช าระเงินกู้เป็นงวด ๆ  
     2.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
     2.3 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน 
     2.4 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
     2.5 การประเมินอัตราส่วนลดที่เหมาะสม 
     2.6 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่าน ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์แทนวิธีการช าระเงินค่าภาษี ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ในครั้งนี้ จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุน 
(Financial Analysis of Investment Project) โดยมีแนวทางการพัฒนาโครงการใช้วิธกีารช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบ
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อิเล็กทรอนิกส์แทนวิธีการช าระเงินค่าภาษี ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี 4 วิธีด้วยกัน ได้แก ่

     3.1 การจัดท าขึ้นเองโดยอาศัยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามวิธีการนี้                 
หากบุคลากรขาดความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ก็เกิดการเปลืองเวลาและทรัพยากรมาก มีความเสี่ยงสูง 

     3.2 การว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดท าระบบให้ หน้าที่ของบริษัทฯ คือให้ค าปรึกษาในการเขียน
รายละเอียดส าหรับประมูลงานคอมพิวเตอร์ ให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ให้บริการ
ในการเขียนโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการ ให้บริการติดตั้ง ดูแล ควบคุมระบบงาน และให้บริการอ่ืน ๆ เช่นการจัดซื้อ 
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับการเตรียมการเพ่ือว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาระบบงานคอมพิวเตอร์  

     3.3 การซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จมาใช้ วิธีการนี้จะท าให้สะดวกรวดเร็ว น่าเชื่อถือ มีเอกสารประกอบ ใช้
ง่าย ปรับปรุงง่าย อย่างไรก็ตามวิธีการนี้จะมีข้อเสียที่บางประเภทมีราคาแพง ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ใช้งานยาก  

     3.4 ผู้ใช้ท าขึ้นเอง-พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช้งานเอง ซึ่งไม่ซับซ้อนนัก ใช้เครื่องมือโปรแกรม
ประยุกต์ช่วย 

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
     4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายให้ทราบถึงสภาพข้อมูล

โดยทั่วไปที่จะน ามาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนวิธีการ
ช าระเงินค่าภาษี ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิเคราะห์ใน
ส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะน าไปเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณต่อไป 
          4.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) การวิเคราะห์เชิงปริมาณนี้จะเป็นการน า
ข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิของโครงการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนวิธีการช าระเงิน   
ค่าภาษี ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีที่รวบรวมได้ทั้งทางด้านต้นทุน
และผลตอบแทนทางการเงินมาวเิคราะห์และอาศัยหลักการวเิคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุน โดยใช้หลักเกณฑ์
การตัดสินใจ 3 ประการคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 
(Benefit Cost  Ratio : BCR) และอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
 
ผลการวิจัย 
 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่าย รายได้ และวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นการน าแนวคิดของการตัดสินใจลงทุนโดยการน าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในปีต่าง ๆ  ในอนาคตของโครงการใช้วิธีการช าระเงิน ค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มารวมกนั 
เพ่ือเปรียบเทียบกัน แบบที่ค านึงถึงมูลค่าของเงินในอนาคต หรือโดยอาศัยหลักการว่าเงินจ านวนเดียวกันในปัจจุบัน
และอนาคตจะไม่เท่ากัน เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงินมาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินหลักเกณฑ์การตัดสินใจ             
3 ประการคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost 
Ratio : BCR) และอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
 2. ผลการศึกษาโครงการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เว็บเซอร์วิส เพ่ือให้บริการช าระค่าภาษีแก่ผู้
เสียภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และค่าธรรมเนียมอ่ืน ข้อมูลของการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โครงการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบ
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อิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง มีข้อสมมุติที่ส าคัญได้แก่ อายุโครงการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดอายุโครงการ 5 ปี โดยเริ่มต้นโครงการ ณ สิ้นปี 2555 และสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2556 
อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 8 ด้านระบบที่พัฒนาเป็นระบบเว็บเซอร์วิส โดยจ้างเหมาในการจัดท าระบบคอมพิวเตอร์ 
และข้อสมมุติว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของประชาชนที่ใช้ในการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันในสังคมตามปกติ ไม่ได้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซื้อ
ขึ้นใหม่เพ่ือการท างานในการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ                 
(Net Present Value : NPV) ของโครงการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีค่าเท่ากับ 502,700 
บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost  Ratio : BCR) มีค่าเท่ากับ 1.34 และอัตราผลตอบแทนของ
โครงการ (Internal Rate of Return : IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 184.50 เมื่อเปรียบเทียบกับการช าระเงินค่าภาษี ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางแบบในปัจจุบันพบว่ากรณีดังกล่าว มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : 
NPV) มีค่าเท่ากับ -2,272,287 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost  Ratio : BCR) มีค่าเท่ากับ 0.47 
และไม่สามารถหาคา่อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR)    
 3. ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์
เอง พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ของโครงการช าระเงิน ค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง มีค่าเท่ากับ 132,329 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (Benefit Cost  Ratio : BCR) มีค่าเท่ากับ 1.07 และอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of 
Return : IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 20.46  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน
วิธีการช าระเงินค่าภาษี ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาขอน าเสนอการอภิปรายผลตามล าดับ ดังนี้ 
 ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ของโครงการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษี
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีค่าเท่ากับ 502,700 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost  Ratio : BCR) 
มีค่าเท่ากับ 1.34 และอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 184.50 
เมื่อเปรียบเทียบกับการช าระเงินค่าภาษี ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางแบบในปัจจุบันพบว่ากรณีดังกล่าว 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) มีค่าเท่ากับ -2,272,287 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 
(Benefit Cost  Ratio : BCR) มีค่าเท่ากับ 0.47 และไม่สามารถหาค่าอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of 
Return : IRR)  สรุปได้ว่า การลงทุนโครงการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี คุ้มค่าต่อการลงทุน 
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ของโครงการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี กรณีองค์การบริหาร ส่วนต าบลทุ่งขวางซื้อเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์เอง พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) มีค่าเท่ากับ 132,329 บาท อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost  Ratio : BCR)  มีค่าเท่ากับ 1.07 และอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal 
Rate of Return : IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 20.46 แสดงให้เห็นว่า โครงการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สามารถทนทานต่อการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งขวางซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เองได้  
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 ทั้งนี้ โครงการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาในการจัดเก็บ
ภาษี ที่เคยเก็บได้น้อยและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด สามารถท าให้ประชาชนผู้มี
หน้าที่เสียภาษีที่มีภูมิล าเนานอกพ้ืนที่ หรืออยู่ไกลพ้ืนที่ที่จะช าระค่าภาษี ไม่ต้องเดินทางไกลเพ่ือจะมาเสียภาษี                     
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีเพ่ิมขึ้น โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพของท้องถิ่น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
      1.1 การตัดสินใจลงทุนโดยการน าต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในปีต่าง ๆ ใน
อนาคตของโครงการใช้วิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มารวมกัน เพ่ือเปรียบเทียบกัน แบบที่ค านึงถึง
มูลค่าของเงินในอนาคต หรือโดยอาศัยหลักการว่าเงินจ านวนเดียวกันในปัจจุบันและอนาคตจะไม่เท่ากันเป็นการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงินมาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินหลักเกณฑ์การตัดสินใจ 3 ประการคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  
(Net Present Value : NPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost  Ratio : BCR) และอัตราผลตอบแทนของ
โครงการ (Internal Rate of Return : IRR)  
  1.2 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการช าระค่าภาษีจะท าให้ประหยัดแรงงานบุคลากร
และงานเอกสาร 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

    ควรมีการผสมผสานการวิจัยเพื่อเป็นทางเลือกในการได้รับความสะดวกแก่ผู้ช าระภาษีที่ครอบคลุม                
ทั้งประชาชนที่สะดวกในการใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์และไม่สะดวกใช้ เพ่ือผู้ช าระภาษีเลือกช่องทางการช าระเงิน
ภาษีตามความสะดวกของตัวเอง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายในการวิจัยเพื่อ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูที่มีต่อการบริหารงาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบ้านกรวด 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวดจ าแนก
ตามเครือข่ายการจัดการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ ครูในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด และผู้บริหาร
การศึกษาในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด ปีการศึกษา 2554 จ านวน 609 คน เครื่องมือที่ใช้
รวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9650 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ค่าที (t-test แบบ independent)   
 ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ
โรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวดสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนและครู เกี่ยวกับการบริหารงาน เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวดโดยรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลางโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านกระบวนการบริหารจัดการรองลงมาได้แก่ ด้าน
โปรแกรมการท างานด้านบุคลากรและด้านเครื่องและอุปกรณ์ เมื่อจ าแนกตามสถานภาพของบุคคลพบว่า 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
ด้านกระบวนการบริหารจัดการ รองลงมาได้แก่  ด้านบุคลากร ด้านโปรแกรมการท างาน และด้านเครื่องและ
อุปกรณ์ ส าหรับครูผู้สอนก็มีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือด้านกระบวนการบริหารจัดการ รองลงมาได้แก่ด้านโปรแกรมการท างาน ด้านบุคลากร และด้านเครื่อง
และอุปกรณ์ ตามล าดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนและครู เกี่ยวกับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวดจ าแนก
ตามสถานภาพของบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

287 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were to study and to compare The Administration of 
Information Technology For Education in Bankruat Schools Educational Quality Development 
Network, Bankruat District, Buriram Province. Concerning 4 related aspects : administration, 
computer and accessories, software computer and personnel. The sample was 609 persons 
selected through Krejcie & Morgan’s Table, proportional stratified random sampling 
respectively. The research instrument was a 40 item questionnaire. The reliability was at 
.9650 The statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. The hypotheses were tested by t-test and F-test, and Scheffe’s method was used 
for paired-comparison. The significant difference was set at .05.  
 The results of the study were as the followings: 
 1. The opinion of school directors and teachers working in schools Primary 
Educational Institutions Buriram of Educational Service Area office 2 about the administration 
of information and communication technology of schools was at middle level. While the 
administration and software were at high level. The personnel, computer and accessories 
were rated middle level.  
 2. The perspective of school directors and teachers comparison were below. There 
was a significant difference in both comparison as a whole and as separated issue to wards 
the personal status. 
 
ค าส าคัญ 
  การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ กระบวนการพัฒนา
การศึกษา การวางแผนการจัดการศึกษา และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับ ความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพ่ิมจ านวนและความต้องการทางการศึกษา รวมทั้งความต้องการพัฒนา
สังคม และเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกับนานาอารยประเทศ  ท าให้เทคนิควิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบเดิมที่เคยใช้ได้ผล แต่ในสภาพปัจจุบันข้อมูลข่าวสารได้เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความพยายามที่จะน าเอา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยคือ ICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่จัดขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาของไทยในอนาคตจึงมี
ความจ าเป็นต้องเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ คือ ICT (Information and Communication Technology) เข้ามาใช้
เพ่ิมข้ึน  โดยเฉพาะการศึกษาในยุคสารสนเทศท่ีข่าวสารและข้อมูลต่างๆ  สามารถส่งถึงกันได้อย่างไร้พรมแดน
เทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้ปฏิรูปการศึกษา ขยายการศึกษาไปสู่ผู้ด้อยโอกาสในเมือง ชนบท และภูมิภาค 
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (รวีวัฒน์  สิริภูบาล, 2544) การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ                  
การสื่อสารเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้นับว่าเป็นนโยบายของชาติ เพ่ือหวังให้  ICTb เป็นนวัตกรรมในชั้น
เรียน (Classroom Innovation) เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
โดยการเรียนการสอนในห้องเรียนจะเปลี่ยนไปจากเดิม ผู้เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน จากเป็นผู้คอยรับ
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ความรู้จากครูแบบ Passive Learning เป็นผู้กระท าด้วยตนเอง แบบ Active Learning มากยิ่งขึ้นผู้เรียนจะ
คอยรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ร่วมท างานเป็นทีม  ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก หรือเป็นโค้ชให้กับผู้เรียน ครูจะเป็นผู้บอกความรู้ให้ผู้เรียนต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2542) ในทางการศึกษา เทคโนโลยีได้เริ่มมีบทบาทเพ่ิมขึ้นและจะเพ่ิมขึ้นอีก ทั้งในด้านเป็น
เครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ให้ง่ายขึ้น เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ และเป็นเครื่องมือสร้าง องค์ความรู้ใหม่การ
จัดการศึกษาจึงต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2542 ได้ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้มีความรู้ และ
ทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กองวิจัยการศึกษา, 
2545) การบริหารจัดการและการตัดสินใจที่ดีคือ การบริหารจัดการและการตัดสินใจที่มีข้อมูล (Information)  
ที่ถูกต้องและเพียงพอใครมีข้อมูลที่ดีกว่า มากกว่า ย่อมได้เปรียบต่อการตัดสินใจ ตัดสินใจได้ไม่ผิดพลาดหรือ
ผิดพลาดน้อย ที่สุด ปัจจุบันจึงมีการพัฒนากระบวนการต่างๆ เ พ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลมากมาย  และ                           
มีประสิทธิภาพสูง กระบวนการดังกล่าวนี้จะประกอบด้วยกระบวนการหลักๆ คือ การสร้างระบบข้อมูล                
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูลและสารสนเทศ กระบวนการเหล่านี้ก็คือ ICT นั่นเอง      
การปฏิรูปการศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นที่แต่ละประเทศ ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับกระแสโลกโดยปัจจัยที่ส าคัญที่จะเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าว ได้แก่ คุณภาพของคน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2544) ทิศทางการพัฒนาคนไทยและประเทศไทยในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทุกคนจะพูดถึงโลกาภิวัตน์ว่าเป็นโลกไร้
พรมแดน  เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ย่อโลกให้เล็กลงทั้งในระยะทาง (Space) และเวลา (Time) ไม่ว่าจะ
เกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นในโลก ผู้คนในประเทศต่างๆ จะเห็นภาพและได้ยินเสียงจากจอโทรทัศน์ ราวกับว่าได้อยู่ใน
เหตุการณ์นั้นๆ ด้วยโลกทั้งโลกได้ถูกเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบต่างๆ ทั้งแบบใช้
สาย (On Line) และไร้สาย (On Air) เช่น โทรศัพท์แบบไร้สาย คลื่นวิทยุ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตที่มีเครือข่ายทั่วโลก หากต้องการเรื่องใดในโลกก็สามารถเรียกกดข้อมูลออกมาดูได้ตลอดเวลา  
โลกได้ผูกเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงให้เป็นแผ่นดินเดียวกัน (On World) มนุษย์ทุกประเทศท่ัวโลกสามารถ
เดินทางไปมาหาสู่กันเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ ได้โดยสะดวกรวดเร็ว (วัลลี หลีสันติพงศ์, 2542) การส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง เพ่ือเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ถือเป็นภารกิจ
ของผู้บริหารโรงเรียนโดยตรง เพ่ือให้ตนเอง ครูผู้สอนและบุคลากรทุกคนมีความรู้  ความสามารถ และทักษะ
อย่างเพียงพอในด้านการใช้ ICT เป็น เครื่องมือส าหรับการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนรู้  และ                
การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโลกไร้พรมแดน เพ่ือน าเอาข้อมูลสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาเทคนิคการสอน และสามารถสอนให้นักเรียนใช้ประโยชน์จาก 
ICT (กรมวิชาการ, 2547) 
 จากสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบัน โดยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ พบว่า  ปัญหาที่ส าคัญคือ การขาดแคลน                 
ด้านอุปกรณ์ (Hardware) ด้านโปรแกรมการใช้งาน (Software) ด้านบุคลากร (Peopleware) และด้านการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการขาดแคลนด้านอุปกรณ์  (Hardware)  สืบเนื่องจากมีข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณ  คือความไม่เพียงพอด้านงบประมาณ  จึงท าให้การจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ได้น้อยไม่พอกับความ
ต้องการและการใช้งานในสถานศึกษา ด้านโปรแกรมการใช้งาน (Software) พบว่า มีปัญหาอยู่ 2 ส่วนคือ  
ความขาดแคลนด้านตัวโปรแกรมและความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการใช้งานด้านโปรแกรมซึ่งสถานศึกษา
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ส่วนใหญ่ก็มีความพยายามที่จะจัดหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าเทคโนโลยีต่างๆ 
เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะเหตุว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ถ้ามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีจะท าให้การบริหารจัด
การศึกษามีความคล่องตัว เป็นระบบส่งผลให้การบริหารการศึกษาด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพตามไปด้วย 
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อ านวยกา ร
โรงเรียนและครูที่มีต่อการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบ้านกรวดที่สถานภาพและขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย พัฒนาปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไปโลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์  (Globalization) ที่มีความเจริญก้าวหน้า                      
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก และ
ปัจจุบันองค์การทุกแห่งตระหนักถึงการบริหารงานในองค์การให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม
วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ได้พัฒนาถึงคลื่นลูกที่สามที่เรียกว่ายุคแห่งเทคโนโลยี ได้ก่อให้เกิดผลผลิตที่เป็น
เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีพลังอ านาจในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานไปสู่ระดับสูงสุด                       
(รุ่งนภา  เลิศพัชรพงศ์, 2554) เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญ และจ าเป็นในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  จึงมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์การเป็นไปอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีได้สร้างสรรค์งานต่างๆ ขององค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในองค์การ
ภาคธุรกิจเป็นองค์การที่น าร่องการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานภาพในองค์การให้ประสบผลส าเร็จ 
งานทุกระบบขององค์การได้น าเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันองค์การทาง
การศึกษาก็ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 
9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในมาตรา 63 กล่าวไว้ว่า รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวน าและโครงสร้างพ้ืนฐาน
อ่ืนที่จ าเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปแบบอ่ืน เพ่ือใช้
เป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจ าเป็น มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนา
แบบเรียน ต าราหนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งตีพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งพัฒนา
ขีดความสามารถในการผลิตจัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยี
การศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
ผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้ความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าเพ่ือให้มีความรู้  และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี                       
เพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมมีการวิจัย
และพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย มาตรา 68 ให้มีการระดมทุน 
เพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลก าไรที่ได้จากการ
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ด าเนินการด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคมนาคม จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรประชาชน รวมทั้งให้มีการลดอัตราค่าบริการพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพ่ือพัฒนาคน และ
สังคม มาตรา 69 รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่พิจารณาเสนอ นโยบาย แผนส่งเสริม และ
ประสานงานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งการประเมิน คุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและ
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ , 2547) ในส่วนของสถานศึกษาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้สามารถด าเนินภารกิจต่างๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนได้ค้นพบ
ปัญหาที่ก าลังประสบอยู่และจะท าให้สามารถแก้ปัญหานั้นๆได้ตรงจุดนอกจากนี้สารสนเทศยังเป็นพ้ืนฐานใน
การปรับมาตรฐานของโรงเรียนให้สูงขึ้นตลอดจนการจัดการสนับสนุนให้โรงเรียนได้เข้าสู่เกณฑ์การพัฒนา
ปรับปรุงตามสภาพที่แท้จริงของโรงเรียนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายของการ
บริหารสถานศึกษาผู้บริหารจ าเป็นต้องอาศัยการบริหารที่เป็นระบบให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ขององค์กรและต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นคือผู้บริหารจะต้องด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบการที่จะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะต้องมีข้อมูลด้านต่างๆอย่าง
เพียงพอเพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจแต่การที่จะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆเพ่ือน ามาใช้ตัดสินใจให้ครบถ้วน
นั้นล าพังตัวผู้บริหารย่อมไม่มีเวลาเพียงพอ  จึงจ าเป็นจะต้องมอบหมายงานหรือจัดหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบ
ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลจากแหล่งต่างๆตามที่ต้องการและจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ทันเวลาเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจ  (ครรชิต  มาลัยวงศ์, 2538) 
 สภาพการใช้เทคโนโลยีทางการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปัจจุบันได้มีการน าคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Internet) 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( ICT) มาใช้เพ่ือบริหารจัดการหรือเรียกว่าระบบสารสนเทศเพ่ือ
บริหาร ( Management Information System : MIS)  เป็นระบบที่สามารถสนับสนุนข้อมูลให้ ผู้บริหารทั้ง
สามระดับ คือทั้งผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง โดยระบบเอ็มไอเอสจะให้
รายงาน ที่สรุปสารสนเทศที่รวบรวมจากฐานข้อมูลทั้งหมดของ จุดประสงค์ ของรายงานจะเน้นให้ผู้บริหาร
สามารถมองเห็นแนวโน้ม และภาพรวม ขององค์กรในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถควบคุม และตรวจสอบงานของ
ระดับปฏิบัติการด้วย  อย่างไรก็ดีขอบเขตของรายงาน จะขึ้นอยู่กับลักษณะของสารสนเทศ และจุดประสงค์
การใช้งาน  อย่างไรก็ตามจากการด าเนินงานที่ผ่านมาสภาพการใช้เทคโนโลยีทางการบริหารการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 พบปัญหาในการบริหารงานทั้ง                
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล งบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป ได้แก่ ด้านบุคคลากร
ขาดความรู้ความเข้าใจการใช้งานซอฟต์แวร์โปรแกรม ซึ่งปัญหาดังกล่าวผู้บริหารควรต้องตระหนัก และศึกษา
วิธีการแก้ปัญหา และรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทางการใช้งานคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหาร 
 จากปัญหาดังกล่าว ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพการใช้เทคโนโลยีทางการบริหาร
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารโรงเรียนในอนาคต ให้ได้ผลสูงสุด
คุ้มค่างบประมาณที่ต้องลงทุนจัดระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร และน าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ
บริหารงานทุกงานภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของโรงเรียน 
 
โจทย์วิจัย/ ปัญหาวิจัย 
 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
บ้านกรวดตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความแตกต่างกันอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารงาน เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวดจ าแนกตาม
สถานภาพของผู้บริหารและครู 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การบริหารงาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บ้านกรวดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบ้านกรวดจ านวน47 คน และครูจ านวน 562 คน รวมจ านวนประชากรทั้งหมด 609 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บ้านกรวดกรวด จ านวน 42 คน และครู 234 คน รวมจ านวนประชากรทั้งหมด 276 คนก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม ค าถามจะเป็นลักษณะแบบ
เลือกตอบ (Check Lists)  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน
และครูต่อการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบ้านกรวดลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ซ่ึงค าถามจะครอบคลุม
ถึงการบริหารงาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ                   
ด้านเครื่องและอุปกรณ์ด้านโปรแกรมการท างานและด้านบุคลากรซึ่งแต่ละด้านจะแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น               
5 ระดับ คือ 
 ระดับ  5       หมายถึง       ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ระดับ  4       หมายถึง       ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
 ระดับ  3       หมายถึง       ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
 ระดับ  2       หมายถึง       ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ  1       หมายถึง       ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบค าถามปลายเปิด (Open Forn) เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆที่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้ว เกี่ยวกับการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                      
เพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบ้านกรวด  
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขอหนังสือแนะน าตัวผู้ท าการผู้วิจัยจากโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรง
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่างส่ง
แบบสอบถามคืนตามก าหนดวันรับแบบสอบถามคืน 
 2. ผู้วิจัยไปเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองและกรณีไม่ได้รับแบบสอบถามคืนภายในเวลาที่
ก าหนด ผู้วิจัยติดตามด้วยตนเอง ผลปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน 276 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 
 3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีตอบเสร็จเรียบร้อย น ามาแยกวิเคราะห์ตามจุดมุ่งหมาย 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ
โรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวดสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามที่น ามาวิเคราะห์เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพของ
บุคคล เป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 46.76 และครู จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.24 
 2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนและครู เกี่ยวกับการบริหารงาน เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน  ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวดโดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ รองลงมาได้แก่  
ด้านโปรแกรมการท างานด้านบุคลากรและด้านเครื่องและอุปกรณ์ เมื่อจ าแนกตามสถานภาพของบุคคลพบว่า 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
ด้านกระบวนการบริหารจัดการ รองลงมาได้แก่  ด้านบุคลากร ด้านโปรแกรมการท างาน และด้านเครื่องและ
อุปกรณ์ ส าหรับครูผู้สอนก็มีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือด้านกระบวนการบริหารจัดการ รองลงมาได้แก่ด้านโปรแกรมการท างาน ด้านบุคลากร และด้านเครื่อง
และอุปกรณ์ ตามล าดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนและครู เกี่ยวกับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวดจ าแนก
ตามสถานภาพของบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบ้านกรวด มีประเด็นที่ค้นพบซึ่งน่าสนใจอันจะเป็นข้อมูลน าไปสู่แนวทางในการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้อภิปรายผลดังนี้ 
 1. จากผลความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด พบว่าโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งด้านที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุดได้แก่ ด้านกระบวนการบริหารจัดการทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการศึกษา
ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการการบริหารงาน  การวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์  และ              
การสื่อสารของระบบงานรวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งนโยบาย
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ของกระทรวงศึกษาธิการ (2547) ที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง  
เพ่ือเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ผู้บริหารโรงเรียนจึงถือว่าเป็นภารกิจที่จะต้องปฏิบัติโดยด่วน จึงต้อง
เรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งจ าเป็นที่โรงเรียนต้องมีการบริหารจัดการที่ดีจึงจะสามารถใช้เพ่ือให้
ตนเองครูผู้สอนและบุคลากรทุกคนมีความรู้ ความสามารถและทักษะอย่างเพียงพอในด้านการใช้ ICT เป็น
เครื่องมือส าหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโลกไร้พรมแดน                   
เพ่ือน าเอาข้อมูลสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาเทคนิค   
การสอน และสามารถสอนให้นักเรียนใช้ประโยชน์จาก ICT สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีโอกาสรับรู้ ข่าวสาร
มีระบบการส่งข่าวสารที่รวดเร็วทันเหตุการณ์และสามารถสื่อสารได้ทั่วโลกและอีกทั้ง ICT ในปัจจุบันยังมีการ
น ามาใช้ได้หลายอย่างที่เกิดประโยชน์โดยที่คาพูต้า (Kaputa, 1994) ได้ศึกษาการน าไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้
เพ่ือการบริหารงานในสถาบันการศึกษาชั้นสูง พบว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การบริหารงาน เกิดความ
คล่องตัวในสถาบันที่เป็นเครือข่ายสาขาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  ท าให้สามารถทราบข้อมูลทางด้านตัวเลข  
การเงิน  งบประมาณได้อย่างรวดเร็ว  นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์ยังช่วยบันทึกและแสดงข้อมูลรายชื่อประวัติ
ของนักศึกษา สามารถช่วยในการควบคุมความประพฤติของนักศึกษา ให้อยู่ในระเบียบวินัยของสถาบันได้อย่าง
ดี 
 2. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนและครู เกี่ยวกับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด จ าแนก
ตามสถานภาพบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนต้องด าเนินงาน                 
ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาภายใต้นโยบายอันเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ  บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน  จึงท าให้ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ 
พีระพงษ์  พันธุ์พินิจ (2545) ที่ได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อสภาพ
ปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนเอกชน  จังหวัดบุรีรัมย์  ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
เป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนต้องสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเร่งจัดหา ICT เพ่ือการด าเนินการ
ด้านกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอีกทั้งครูผู้สอนในโรงเรียนจึงต้องสนอง
นโยบายของผู้บริหารโรงเรียนด้วย เพ่ือสร้างมาตรฐานและคุณภาพการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. จากผลการวิจัยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียนและครู เกี่ยวกับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวดพบว่า
ข้อคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะสูงสุดคือ ควรมีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง สามารถปฏิบัติงานได้
จริง  อาจเนื่องมาจากสภาพการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมักจะมีปัญหาเนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่
ยังต้องการการพัฒนาอีกมากสอดคล้องกับ วิภา จารีพงษ์ไพบูลย์ (2540) ที่ได้ศึกษา เรื่อง เจตคติของเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดส่วนใหญ่จะมีโอกาสพัฒนาในด้านการฝึกอบรม การใช้หรือได้ปฏิบัติงานอยู่กับเทคโนโลยี
สารสนเทศบ้างแล้วจึงเกิดความ คุ้นเคยและไม่ได้คิดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่ยากในการที่เรียนรู้   
รองลงมาได้แก่ ควรมีการจัดเครื่องและอุปกรณ์ให้เพียงพอกับงานด้านการบริหารและควรมีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ เหมาะสมและได้มาตรฐาน อึกทั้งยังสอดคล้องกับบรรเจิด  สิทธิโชค (2539) ที่ได้ท าการศึกษา
เรื่องระบบสารสนเทศในโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่                         
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ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบไม่มีความรู้ความสามารถ ขาดเครื่องมือในการจัดเก็บ                      
ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้จัด
เรียงล าดับความส าคัญ ขั้นการน าข้อมูลไปใช้  ผู้บริหารไม่ใช้ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการใช้ข้อมูลไม่
ครบภารกิจของงานอาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนแต่ละแห่งได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ในด้านอุปกรณ์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ยังไม่เพียงพอกับความต้องการการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภลักษณ์  ไตรคุ้ม 
(2541) ที่พบว่า การประเมินและการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ สังกัดส านักงาน
กระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 9 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นต่อการใช้งานและในด้าน
งบประมาณสนับสนุนในด้านนี้ยังมีน้อยซึ่งส่งผลต่อการบริหารงานคอมพิวเตอร์และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานยังมีความ
คิดเห็นว่าควรมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการใช้งานให้เพียงพอมากที่สุดอีกด้วย จึงท าให้มี
ข้อเสนอแนะจากผู้อ านวยการโรงเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดเครื่องและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ในระดับต่างๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบอ่ืนเพ่ิมเติมที่มีผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา
ของโรงเรียน เช่น นโยบาย การส่งเสริมและการสนับสนุน งบประมาณ เป็นต้น 
 2. ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือศึกษาของ
โรงเรียน ในแต่ละฝ่าย กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง 
ฝ่าย กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น 
 3. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาของโรงเรียน 
 4. ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือศึกษาโดย
ศึกษาเป็นรายโรงเรียน 
 

บรรณานุกรม 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2547). ปฏิรูป ICT โรงเรียน 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน. กรุงเทพฯ: 

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.   
กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ. (2545). สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. สืบค้นจาก 
http://www.thaidereseach.org/result/info2.php?id=4286 

บรรเจิด  สิทธิโชค. (2539). ระบบสารสนเทศในโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

พีระพงษ์  พันธ์พินิจ. (2545). สภาพปัจจุบันและความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 

รวีวัฒน์  สิรภิูบาล. (2544). เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา : ปัจจัยพัฒนาการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ. 
วารสารวิชาการ. 4(44), 42-48. 

รุ่งนภา  เลิศพัชรพงศ์. (2554). ประสิทธิผลการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา : ศึกษา
เฉพาะกรณีกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดสุิต. 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------

http://www.thaidereseach.org/result/info2.php?id=4286


 
 

295 

วัลลี  หลสีันติพงศ์. (2542). การศึกษาพัฒนาตนเพ่ือชีวิตและสังคมที่ดีงาม. วารสารวิชาการ.                
2(10), 9-20. 

ครรชิต  มาลัยวงศ์. (2538). เทคโนโลยีสารสานเทศ. กรุงเทพฯ: ศูนย์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ. 

วิภา  จารีวงศ์ไพบูลย์. (2540). เจตคติของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคามของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ. บรรณสาร มศก. 12(1), 7-13. 

ศุภลักษณ์  ไตรคุ้ม. (2541). การประเมินและพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 9 ประจ าปีงบประมาณ 2539. วทิยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. 
กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์. 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2544). การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา. กรุงเทพฯ: การศาสนา. 

Kaputa, D. M. (1994). How  have the Applications to Computers Affected  the Administration 
of Higher Education. Dissertation  Abstracts International.  55(06), 1436-A. 

Krejcie, R. V., & Morgan, G. W. (1970). Determining  Sample Size for Research Activities. 
Educational and  Psychological Measurement. 30(3), 607-610. 

 
 
 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



การด าเนินงานการประกันคณุภาพภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2 

 
THE INTERNAL QUALITY ASSURANCE PROCEDURES OF SCHOOLS UNDER PATHUMTHANI 

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE OFFICE AREA 2 
 

กานต์รวี  เกิดสมศรี  ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์  และอรสา จรญูธรรม  
Kanrawee Kerdsomsri,  Chanchai  Wongsirasawat, and Orasa Charuntham  

 
หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                

ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี
___________________________ 

  
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จ านวนทั้งสิ้น 227 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติจึงทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีทดส อบของ 
(Scheffe) ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 2. การเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  
  

ABSTRACT 
  The objectives of this research were to study and compare The internal quality 
assurance procedures of school under Pathumthani Primary Educational Service Office Area 
2, Classified by school size. The samples consisted of 227. educational administrators and 
teachers. The instruments used to collect was a set of five-point rating scale questionnaires 
with a reliability of 0.96. The statistics used for analyzed were Percentages, mean arithmetic 
means, standard deviation, and   One-way ANOVA. When difference was found, Scheffe’s 
test of comparison was used. 
  The findings were as follows: 
  1. The performance of The Internal Quality Assurance Procedures of School under 
Pathumthani Primary Educational Service Office Area 2 as a whole and in each aspect, was 
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at a high level. The procedures of management according to school development plan have 
the highest mean and the management and information Technology has The lowest mean. 
  2. The comparison of the internal quality assurance procedures of school under 
Pathumthani Primary Educational Service Office Area 2, indicated statistically significant 
difference or the level of .05 
 
ค าส าคัญ   
  การด าเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนประถมศึกษา 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 กรมวิชาการ (2545) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 ก าหนดไว้ว่า“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดการบวนการจัด
การศึกษาต้องส่ง เสริม ให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ” (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) สถานศึกษา เป็นสถาบันที่สามารถสร้างผู้เรียนให้เป็น คนดี คนเก่ง มีความสุขมี
ศักยภาพในการให้ความร่วมมือ เพ่ือการสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีคุณภาพ และมีการบริหารสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายซึ่งจะท าได้จะต้องอาศัยกระบวนการบริหารจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างปัจจัย
เกื้อหนุนให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ ตามที่ได้ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กล่าวถึง การประกันคุณภาพพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ที่ได้น ามาใช้เพ่ือการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพคือ เป็นระบบการ
บริหารจัดการที่ก ากับขบวนการด าเนินงาน (การผลิต การบริการ) เพ่ือให้เกิดความมั่นใจและรับรองได้ว่า             
ผล และ/หรือ ผลลัพธ์จากการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ การประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการท างานเชิงระบบต้องมีการวางแผน ลงมือ
ปฏิบัติ ปรับปรุง สรุปผล รายงานผลและน าผลไปใช้การรายงานผลการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่ง
ในการพัฒนางาน เพราะในการรายงานจะต้องระบุข้อมูลส าคัญๆ รวมถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น แนวคิด
ตามหลักการทางการศึกษานั้นไม่เหมือนธุรกิจเพราะการศึกษาไม่ได้หวังผลก าไรเป็นตัวเงิน  แต่ผลที่ได้เป็น
คุณภาพในด้านต่าง ๆ ของคน เป็นกระบวนการสร้างคนซึ่งมีครูและผู้บริหารเป็นบุคลากรภายในจะต้องร่วมมือ
กันพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพดี และจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา
ร่วมกันก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่า ต้องการพัฒนาเด็กให้มีคุณสมบัติเป็นอย่างไร การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจนการเตรียมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก 
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.) สถานศึกษาแต่ละแห่งจึงมีแนวทางใน
การด าเนินงานในการประกันคุณภาพด้วยกระบวน การพัฒนาที่เหมาะสมกับสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จึงประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 11 
มีนาคม พ.ศ. เพ่ือให้เข้าสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างแท้จริง โดยกล่าวถึง 
“การประเมินคุณภาพภายใน” ว่าหมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาการติดตาม และการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดส าหรับการ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งต้องการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในด้วยกระบวน                
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การพัฒนาที่เหมาะสมกับสถานศึกษาโดยยึดหลักการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามวงจรของเดมมิ่ ง               
อันได้แก่ การช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผน (Plan) ว่าจะต้องท าอย่างไรแล้วช่วยกันท า (Do) ช่วยกันตรวจสอบ
(Check) และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Action) เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง และ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยร่วมกันท างานเป็นทีม ดังนั้น คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึง
คุณภาพของคนที่เป็นผลิตผลของการจัดการศึกษา จากแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สพป.ปท.2 (2554) กล่าวถึง ปัญหาของการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาว่า แม้ว่าการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาจะผ่านไป
แล้วช่วงระยะหนึ่งคือ รอบทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2542-2551) กระแสสังคมก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษายังไม่เข้มแข็งสถานศึกษาไม่ได้สร้างระบบคุณภาพให้เกิดอย่างจริงจัง มุ่งเน้น
การปรับปรุงเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกเท่านั้น รวมถึง การจัดการศึกษาที่ผ่านมาให้
ความส าคัญกับการรายงานผลน้อยมาก และมิได้น าผลการปรับปรุงพัฒนาไปใช้ท าให้คุณภาพ การศึกษาใน
ภาพรวมทุกระดับไม่ปรากฏหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีฐานข้อมูลที่จะก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเพียงพอ อันแสดงถึงการขาดความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้
การจัดการศึกษา อีกทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มีการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเองคุณภาพผู้ เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการจึงมีความแตกต่างกัน 
สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล้ า และแตกต่างกัน ทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือแม้แต่
ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งปัจจัยเอ้ืออ่ืนๆ เช่น ความร่วมมือของกรรมการสถานศึกษา การสนับสนุนจากชุมชน 
หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา และการติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา  
 ดังนั้นผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 เพ่ือน าผลการวิจัย ไปใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกันมีการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่แตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ประชากรแลกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ศึกษาไว้ดังนี้ 
 ขอบเขตของเนื้อหา ไดแก ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยได้ศึกษาการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา             

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

299 

ขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553). ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยด าเนินการ 8 ด้าน คือ 1) ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จัดให้
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง            
 ประชากร ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ของโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ปการศึกษา 2554  จากโรงเรียนทั้งสิ้น 67  โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 525  
คน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 16  โรงเรียน  ขนาดกลาง  26  โรงเรียน และขนาดใหญ่  25  โรงเรียน โดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรยามาเน่ (Yamane, 1973) และสุ่มโดยแบ่งชั้นภูมิชนิดเป็นสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร 118 คน และครู 109 คน รวมทั้งสิ้น 227 คน  
 การสร้างเครื่องมือวิจัย  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
โดยลักษณะของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับในการวัดออกเป็น 5 ระดับ 
เกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของการด าเนินการ  
ตามแนวทางของเบสท์ (Best, 1977) ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน                       
น าแบบสอบถามไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น จากแบบสอบถามที่ผ่านการคัดเลือกโดยใช้วิธีการหา                      
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.96 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใชการสงแบบสอบถามและการเก็บแบบสอบถามด้วย
ตนเอง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน มีลักษณะ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย ( ) และก าหนดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เปรียบเทียบการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่ 
โดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบว่า              
มีนัยส าคัญทางสถิติจึงทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) แล้วน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบค าอธิบาย 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 
  การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.05, S.D.=0.55) โดยที่ด้านการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (  =4.26, S.D.=0.42) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (  =4.18, S.D.=0.48) และอันดับสุดท้ายคือ ด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (  =4.15, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีการชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( =4.39, S.D.=0.46) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
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มาตรฐานของสถานศึกษา ( =4.36, S.D.=0.47) และมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ( =4.34, S.D.=0.48) ส่วนอันดับสุดท้ายคือ ด้านการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดระบบบริหารและสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ( =3.69, S.D.=0.74)     
 วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 โดยรวมจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  
 เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบว่า การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 อยู่ในระดับมากทุกขนาด โดยค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
โรงเรียนขนาดใหญ่ ( =4.36, S.D.=0.48) รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดเล็ก ( =4.23, S.D.=0.41) และ
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ โรงเรียนขนาดกลาง ( =4.21, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณารายด้านในภาพรวม พบว่า              
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน  ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างเพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจ าแนกตามขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ Scheffe 
พบว่า  ในภาพรวม โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
อภิปรายผล   
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  สรุปสาระส าคัญของผลการวิจัย  ดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขนาดของโรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
คือ อยู่ในช่วงร้อยละ 37.88-39.21 ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กมีผู้ตอบแบบสอบถามเพียงร้อยละ 22.91 
 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
พบว่า ในภาพรวมของ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ตั้งไว้  โดยที่โรงเรียนขนาดใหญ่มี
การด าเนินงานในภาพรวมมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก 
 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2 จ านวน 8 ด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนพบว่าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ของโรงเรียนขนาดเล็กน้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่  แสดงให้เห็นว่า  
โรงเรียนขนาดใหญ่จะต้องรับผิดชอบบุคลากรมากท าให้การบริหารจัดการและการด าเนินงานต่างๆ เป็นไปได้
ยาก ไม่สามารถควบคุมได้ในบางเรื่อง ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนบุคคลากรจ ากัดท าให้มีภาระงานทั้ง
ทางด้านการเรียนการสอนและงานทางด้านบริหารของผู้บริหารมีมากรวมถึงการท างานพบกับอุปสรรคปัญหา
ได้มากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางซึ่งอาจมีการจัดแบ่งสายงานบริหารออกจากงานการสอน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิฑูรย์ หนูขาว (2552) ศึกษาปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 กล่าวว่า  สถานศึกษาขนาดใหญ่มี
จ านวนบุคลากรมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง เป็นสิ่งที่ดี เพราะสถานศึกษาขนาดใหญ่มีภาระ
งานมากกว่าสถานศึกษาขนาดอ่ืน ๆ ท าให้สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้าได้ง่ายขึ้น แต่ในทาง
กลับกันสถานศึกษาขนาดเล็กซ่ึงบุคคลมีจ ากัดท าให้มีภาระงานหนัก 
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การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี 
เขต 2 ในภาพรวมอยู่ ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ ในระดับมาก                     
การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส ากัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2 พบว่า มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการด าเนินงาน 3 อันดับแรก  อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักในเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม (พ.ศ. 2546) ที่ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องมีการประกัน
คุณภาพภายใน  โดยให้สถานศึกษามีการประเมินเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพ
ภายใน  ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีการปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย ใจเที่ยง (2545) ศึกษาสภาพ และ
ปัญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ศึกษา
วิเคราะห์สภาพและปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
ในกรุงเทพมหานคร ได้สรุปผลสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษา ตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในทั้ง 8 ขั้นตอนนั้น โดยภาพรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ดวงดาว ทองผ่อง 
(2545) ได้วิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ที่พบว่า สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก น้ าอ้อย เดชจุ้ย (2551) ศึกษาการประเมินสภาพการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอสามพรานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต 2 ได้
สรุปผลการประเมินสภาพการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อ าเภอสามพราน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต 2 โดยภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ 
กล่าวคือ สถานศึกษามีระดับการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในขั้นตอนการเตรียมการ การด าเนินการ และการรายงานผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาผลรายด้านในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในแต่ละด้านพบว่า การก าหนดมาตรฐานการศึกษากับ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษายังไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติอีกทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบบริหารสารสนเทศของ
สถานศึกษา  การนิเทศก ากับติดตามคุณภาพการศึกษาเป็นระยะตามวงจรคุณภาพ การวางแผนการจัดท า
รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีโดยตั้งคณะท างานอย่างเหมาะสม และการก าหนดนโยบาย ตรวจสอบ และ
ทบทวนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  ยังเป็นเรื่องที่
สถานศึกษามองข้าม ส่งผลให้การน าผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
 ส่วนการด าเนินงานด้านการจัดระบบบริหาร และสารสนเทศโรงเรียนให้ความส าคัญอยู่ในอันดับท้าย 
อาจเนื่องมาจาก ปัจจัยหลายด้าน เช่น บุคลากร การเตรียมบุคลากรให้พร้อมทั้งผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนัก
เทคโนโลยี เป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยจะต้องสร้างเจตคติที่ดีต่อระบบ
สารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการพัฒนาตนเอง  และ
จัดการฝึกอบรม การวางแผน ตั้งคณะท างานวางแผน การสร้าง และการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ตลอดจนแหล่งสนับสนุนต่าง ๆ โดยคณะท างานอาจประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูอาจารย์              
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นักออกแบบระบบ และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกแล้วน าแผนเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
และงบประมาณ เตรียมการด้านเงินงบประมาณที่จะใช้ในการสร้าง พัฒนาระบบสารสนเทศ และการพัฒนา
บุคลากร ตลอดจนการปรับปรุงในอนาคต หากสถานศึกษามีงบประมาณจ ากัด อาจต้องพิจารณาแหล่ง
สนับสนุน ทั้งเงิน เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบจากแหล่งต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บรรลุผลตามแผนที่วางไว้ 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า สถานศึกษาให้ความส าคัญในด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึง จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังผลการวิจัยที่จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือสรุปผลการด าเนินต่อสาธารณชน แต่
ประเด็นที่น่าสนใจคือ การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญในการสะท้อนภาพผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนและก าลังเป็น
ปัญหาส าคัญในระบบการศึกษาในปัจจุบัน กลับเป็นประเด็นที่ให้ความส าคัญในระดับท้ายๆ ดังนั้นสถานศึกษา
ทุกแห่งจึงควรตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการส่งเสริม และพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งครบทั้ง 8 ด้าน โดยเน้นให้ทุกด้านมีความส าคัญเท่า
เทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษา การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมก าหนดทิศทางและมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาให้สัมพันธ์
สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของสถานศึกษา ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุก
ด้านให้มีความส าคัญเท่าเทียมกัน มีการผดุงระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นรูปธรรมชัดเจนสถานศึกษา
ควรศึกษาและท าความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง 8 ด้านโดยต้องจัดให้มีและถือว่า
ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ที่ต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนในภาพรวมโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยที่โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาในการด าเนินงานด้านในภาพรวม 
มากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีปัญหาในการด าเนินงานด้านในภาพรวมมากกว่า
โรงเรียนขนาดเล็ก อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนขนาดเล็กมักมีจ านวนบุคคลากรจ ากัดท าให้มีภาระงานทั้งทางด้าน
การเรียนการสอนและงานทางด้านบริหารของผู้บริหารมีมากและการท างานพบกับอุปสรรคปัญหาได้มากกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีการจัดแบ่งสายงานบริหารออกจากงานการสอน นอกจากนั้นในการประเมินตนเอง
ในโรงเรียนขนาดใหญ่อาจปฏิบัติได้ง่ายกว่าเนื่องจากข้อได้เปรียบข้างต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ น้ าอ้อย  
เดชจุ้ย (2551) ที่ศึกษาการประเมินสภาพการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อ าเภอสามพรานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต 2 เมื่อจ าแนกผู้ให้ข้อมูล
ตามขนาดของสถานศึกษาที่ต่างกัน วิฑูรย์ หนูขาว (2552) เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ของผู้บริหารและครูผู้สอน
ที่อยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่  ผู้บริหารและครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง  และผู้บริหารและครูผู้สอนที่
อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากโรงเรียนแต่ละขนาดมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร เทคโนโลยี  
งบประมาณ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม บรรยากาศในการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาโดยเฉพาะบุคลากร  
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และสถานที่ที่ท าให้โรงเรียนแต่ละขนาดมีความแตกต่างกันในเรื่องของโครงสร้างองค์กรและการสื่อสารใน
องค์กร จะเห็นได้ว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีจ านวนครูผู้สอนมากเป็น 5 เท่าของผู้บริหาร  ซึ่งส่งผลให้การ
ด าเนินงานต่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จได้รวดเร็วขึ้น 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ขนาดของโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้เกิด
ความพร้อมในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนทุกขนาดจะต้องได้รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 
ในขณะที่สถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีจ านวนบุคลากรเพียงพอสามารถที่จะกระจายความรับผิดชอบการ
ด าเนินงานไปสู่บุคลากรได้หลายคนและไม่เป็นภาระที่มากเกินไปส าหรับบุคลากรแต่ละคน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า 
ขนาดของโรงเรียนซึ่งมีองค์ประกอบของความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ 
ส่งผลต่อระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท าให้การด าเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากในการน าผลการวิจัยไปใช้    
 จากผลการวิจัย พบว่า การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญในการสะท้อนภาพผลสัมฤทธิ์ของ
โรงเรียน แต่โรงเรียนให้ความส าคัญอยู่ในอันดับท้าย จึงขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถสอดคล้องกับภารกิจในการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ควรมีนโยบายและมาตรการในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มี
ความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นระบบอยู่ตลอดเวลา 
 3. หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมให้เกิดการสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม   
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป    
 1. ควรศึกษาปัญหาการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง  8 ด้านของ
สถานศึกษา สะท้อนให้เห็นอุปสรรค์ที่ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเหมาะสม 
 2. ควรศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมุ่งเน้นด้านการประกันคุณภาพการเรียนการสอน 
ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 

บรรณานุกรม 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). เอกสารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา
 ขั้นพื้นฐาน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : กรอบและแนวการด าเนินงาน. กรุงเทพฯ: 
 คุรุสภาลาดพร้าว. 
กรมวิชาการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
 พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ : อักษรไทย 
 (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย). 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

304 

ดวงดาว ทองผ่อง. (2545). สภาพและปัญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสา
 นักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
 บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
น้ าอ้อย เดชจุ้ย. (2551). การประเมินสภาพการด าเนินการประกันคุณภาพภายใสถานศึกษาของโรงเรียน
 ขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอสามพรานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2. 
 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาการการประเมิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
วิฑูรย์  หนูขาว. (2552). ปัญหาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
 บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
สมชาย  ใจเที่ยง. (2545). ศึกษาสภาพและปัญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
 กรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร
 การศึกษาสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2. (2554). เครื่องมือการตรวจสอบและประเมิน
 ระบบประกันคุณภาพภายใน. กรุงเทพฯ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2553). แนวทางการพัฒนาระบบ
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตาม กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และ
 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
Best, John w. (1977). Research in Education. 3rd. ed. New Jersey : Prentice-Hall, Inc. 
Cronbach, Lee Joseyh. (1970). Essebtuaks if Psychological Testing. 3nd. ed. New York: Haper 
 and Rew. 
Yamane, T. (1973). Statistic: An Introductory Analysis. 3rd. ed. New York: Harper and Row. 
 
 
 
 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



คุณภาพการให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
QUALITY WELFARE SERVICES FOR OLDER PERSONS BY THE CITY  
MUNICIPALITY, MUANG DISTRICT CHACHOENGSAO PROVINCE 

 
โอฬาร ทับลอยฟ้า  เจษฎา ความคุ้นเคย และ อรสา จรูญธรรม 

Olan Tabloyfar,  Jessada  Kwamkhunkoei, and Orasa  Charoontham 

 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
_______________________________ 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการด้านสวัสดิการแก่  ผู้สูงอายุของ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการด้าน
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้สูตรของ Taro Yamane 
โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 359 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าร้อยละ (Percentage)                 
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่า One-way ANOVA เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรอิสระ และ t-test เมื่อพบความ
แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การประเมินคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ                          
ด้านนันทนาการ ( =3.30, S.D.=0.85) รองลงมาคือ ด้านบริการสาธารณสุข/สวัสดิการ ( =2.60, S.D.=0.91) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านเศรษฐกิจ ( =2.41, S.D.=0.81) 

2. การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการแก่ผู้สูงอายุด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ าแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าการเปรียบเทียบคุณภาพการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา โดยภาพรวม พบว่า การศึกษาของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน การประเมินคุณภาพการให้บริการแก่ผู้สูงอายุด้าน
สวัสดิการผู้สูงอายุมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study were to study the quality of the elder welfare services of elders in 
the municipal district Chachoeng sao and to compare the quality of welfare for the elderly popuration. 
The Personal factors which the sample size by using Taro Yamane formula defined by the 95% 
confidence level. The sample used in this study was 359 students at the sampling scale. The data 
were analyzed by the percentage (Percentage) the average (Mean) for One-way ANOVA comparing the 
average variable and t-test on the differences to make comparisons with the method of Scheffe’. 
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 Findings of this research were as follows:  
 1. The quality of welfare services for the elderly. The municipality Chachoengsao Province.                    
In general, the middle level. Considering that it was also found that the highest mean is recreational                    
( =3.30, S.D.=0.85), followed by the health / welfare ( =2.60, S.D.=0.91) and the economy in ( =2.41, 
S.D.=0.81). 
 2. A comparison of quality of service to the welfare of the elderly citizens of the district in 
Chachoengsao Province by sex showed that all difference in general. The comparison showed the quality 
of services to the elderly, welfare of the elderly. In the municipality Chachoengsao Province by level of 
education. The overview of findings is a study. of elderly people who are different, to evaluate the quality 
of service to the elderly, have different benefits and statistically significant is at the .05 level. 
 
ค าส าคัญ 
  สวัสดิการ ผู้สูงอายุ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันครอบครัวในสังคมไทย ปรับเปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว กล่าวคือ 
สมาชิกในครอบครัวอยู่กันไม่เกินสองรุ่น (Generation) ปรากฏการณ์ดังกล่าวกลายเป็นปัญหาต่อเนื่องที่เกิด
ขึ้นกับคนในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น                  
สิ่งส าคัญจึงอยู่ที่ว่าจะท าอย่างไรให้ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  เมื่อพิจารณา
จากจ านวนผู้สูงอายุในสังคมไทยปัจจุบัน มีการรายงานจ านวนของผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปไว้ว่า มีจ านวน
เกือบ 7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรไทยทั้งหมด เมื่อมีการคาดการณ์ทางสถิติไปข้างหน้าใน
ปี พ.ศ. 2565 จะมีจ านวนผู้สูงอายุในสังคมไทยถึงร้อยละ 18 ไม่เพียงเท่านั้น การเพ่ิมของประชากรสูงอายุของ
ประเทศไทย ยังมีอัตราการเพ่ิมอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มเป็น 2 เท่า ในเวลา 30 ปี (อ้างถึงใน ฐานข้อมูลประชากร 
ฝ่ายวิจัยและศูนยส์ารสนเทศฯ และองค์การสหประชาชาติระหว่างปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2593) ทั้ง ๆ ที่ประเทศ
พัฒนาแล้วใช้เวลาตรงนี้เป็นร้อยปี เมื่อถึงเวลานั้นสังคมไทยจะรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร ค าถามนี้
จึงเป็นค าถามที่หลายฝ่ายต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในการตอบโจทย์ข้อนี้ให้ได้ แนวทางหนึ่งที่รัฐและหลาย
ฝ่ายใช้ในการตอบค าถามนี้คือ การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ ผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ให้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของการตราพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
คือ มุ่งคุ้มครองส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ 

เทศบาล ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถือว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีอ านาจหน้าที่
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2542 หมวด 2 ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ข้อ 10 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส และตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ก าหนดให้เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ตามมาตรา มาตรา 54 
ภายใต้บังคับ แห่งกฎหมายเทศบาลเมืองอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลเพ่ือเป็นการสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดังต่อไปนี้ ข้อ 3 บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร ข้อที่ 7 จัดท ากิจการซึ่ง
จ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข ข้อ 9 ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา ข้อ 10 ให้มีและบ ารุง
สวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
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นับเป็นภาระของเทศบาลในด้านงบประมาณท าให้เกิดค าถามตามมาว่าท าไมผู้สูงอายุยังต้องรอรับการบริการ
สาธารณะและพ่ึงพาสวัสดิการ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะความล้มเหลวจากภาครัฐในการจัดหางาน การฝึกอบรมอาชีพ 
การจัดการศึกษา หรือเกิดขึ้นเพราะปัจจัยจากตัวผู้สูงอายุเอง จากการขาดการเตรียมพร้อมในการเตรียมตัวเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ การศึกษาวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเอง ครอบครัวและชุมชน 
ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพิจารณาปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการวางแผนพัฒนา
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม โดยเฉพาะสามารถพ่ึงพาตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจ ไม่ต้องรอรับการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย 
 ประชากรผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
ประเมินคุณภาพการให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ แตกต่างกันหรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ จ าแนกตามตัวแปรอิสระซึ่งเป็นปัจจัย
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา จะศึกษาเฉพาะผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
มีผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่จ านวนทั้งสิ้น 3,541 คน (ข้อมูลจากกองสวัสดิการสังคม : เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 10 
พฤษภาคม 2555) 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้สูตร ทาโร  ยามาเน่ (Yamane, 1973) เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดระดับ ค่าความเชื่อมั่นที่ 95%
 การค านวณกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยใช้สูตร ดังนี้ 
 จากสูตร 

n  =   เมื่อ  n  แทนขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
N  =   แทนจ านวนประชากรที่ศึกษา 
e  =   แทนความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างก าหนดเป็น .05 

n =  N / 1+ N (e)2          
 แทนค่าสูตร n        =             3,541 
                   1 + (3,541 × 0.05)2 
   n = 3,541 

                           9.85 
                                 n = 359.49  
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 ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 359 คน  
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีลักษณะของแบบสอบถามปลายปิด 
โดยได้แนวคิดในการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัยของ จิตรา วีรบุรีนนท์ (2546) ดังนี้ 
 แบบสอบถาม จ านวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
 ส่วนที ่2 คุณภาพการให้บริการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านบริการ
สาธารณสุข ด้านนันทนาการ 
 ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถามจ านวน 19 ข้อ เป็นค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า                   
(Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Liker) ซึ่งก าหนดค่าคะแนนไว้ดังนี้  
  5   หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการมากท่ีสุด 
  4   หมายถึง มีคุณภาพการบริการมาก 
  3   หมายถึง มีคุณภาพการบริการปานกลาง 
  2   หมายถึง มีคุณภาพการบริการน้อย 
  1   หมายถึง มีคุณภาพการบริการน้อยที่สุด 

เกณฑ์ระดับ ตาม ธนวรรษ  ว่องไวทวีวงศ์ (2544) 
ระดับเฉลี่ย  4.51 – 5.00     หมายถึง     มีคุณภาพมากท่ีสุด 
ระดับเฉลี่ย  3.51 – 4.50     หมายถึง     มีคุณภาพมาก 
ระดับเฉลี่ย  2.51 – 3.50     หมายถึง     มีคุณภาพปานกลาง 
ระดับเฉลี่ย  1.51 – 2.50     หมายถึง     มีคุณภาพน้อย 
ระดับเฉลี่ย  1.00 – 1.50     หมายถึง     มีคุณภาพน้อยที่สุด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
       3.1 ผู้ด าเนินการวิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและนัดวันขอรับ

แบบสอบถาม 
       3.2 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาให้คะแนนตามน้ าหนักที่ก าหนด แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์

ด้วยวิธีทางสถิติ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 ท าการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ 
 4.2 สถิติที่ใช้ในการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ ประกอบด้วย 
  4.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 4.2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์การมี
คุณภาพการให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา กรณีศึกษาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  4.2.3 ค่า Independent t - test ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสอง
กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน 

 4.2.4 ค่า One-way ANOVA ใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ ตัวแปรอิสระ 
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   4.2.5 เมื่อพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธขีองเชฟเฟ่ (Seheffe' test) 
 

ผลการวิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 359 คน จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ
รายได้ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ดังรายละเอียดตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามคุณลักษณะเฉพาะ 
 

คุณลักษณะเฉพาะ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 135 37.6 
หญิง 224 62.4 

รวม 359 100.0 
ระดับการศึกษา 
     ไม่ได้เรียนหนังสือ 

 
66 

 
        18.4 

ประถมศึกษา 241 67.1 
มัธยมศึกษาข้ึนไป 52 14.5 

รวม 359 100.0 
รายได้ต่อเดือน   

600  บาท 311 86.6 
700  บาท 48 13.4 

รวม 359 100.0 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 62.4 และ                 

เพศชาย จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน   
241 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 รองลงมาไม่ได้เรียนหนังสือ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีรายได้ต่อเดือน จ านวน 600 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.6 รองลงมาคือ มีรายได้ต่อเดือน จ านวน 700 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 13.4 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการแก่ผู้สูงอายุด้านสวัสดิการ  
    ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 

คุณภาพการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ 
n=359 

ระดับ 
  S.D. 

1.  ด้านเศรษฐกิจ 2.41 0.81 น้อย 
2.  ด้านสังคม 2.48 0.62 น้อย 
3.  ด้านบริการสาธารณสุข/สวัสดิการ 2.60 0.91 ปานกลาง 
4.  ด้านนันทนาการ 3.30 0.85 ปานกลาง 

รวม 2.70 0.57 ปานกลาง 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า คุณภาพการให้บริการแก่ผู้สูงอายุด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.70, S.D.= 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านนันทนาการ ( =3.30, S.D.= 0.85) รองลงมาคือ ด้านบริการสาธารณสุข/สวัสดิการ                          
( =2.60, S.D.= 0.91) และด้านสังคม ( =2.48, S.D.= 0.62) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านเศรษฐกิจ                      
( =2.41, S.D.= 0.81) 

 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุของ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การประเมินคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านบริการสาธารณสุข/สวัสดิการ 
และด้านนันทนาการ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านผลเป็นดังนี้ 

1. การประเมินคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการแก่ ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับน้อยที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัด
กลุ่มประกันสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เช่น เงินสมทบเพ่ือการรักษาพยาบาลเฉพาะกลุ่ม รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมสร้าง
ศักยภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การจัดตั้งสมาคมผู้สูงอายุ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ 

2. การประเมินคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในด้านสังคมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัด
กิจกรรมเฉพาะวัยแบบสม่ าเสมอ รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมคละวัยแบบสม่ าเสมอ และการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนของ อปท. อ่ืน ๆ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การจัดกิจกรรมคละวัยแบบเฉพาะกิจ 

3. การประเมินคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในด้านบริการสาธารณสุข/สวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในเรื่องการ
บริการเครื่องอ านวยความสะดวก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การบริการแว่นตา รองลงมา คือ การบริการไม้ช่วยเดิน ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การบริการรองเท้าออกก าลังกาย ในเรื่องการบริการด้านสุขภาพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
บริการตรวจสุขภาพถึงบ้าน รองลงมาคือ การบริการกายภาพบ าบัดถึงบ้าน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การบริการ
นวดแผนไทยถึงบ้าน ในเรื่องการบริการหมอตรวจสุขภาพเฉพาะทางกับเทศบาลเคลื่อนที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
บริการหมอฟัน รองลงมาคือ การบริการหมอตา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การบริการหมอกระดูก 
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4. การประเมินคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในด้านนันทนาการอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ                 
การบริการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายเกี่ยวกับกีฬาผู้สูงอายุประจ าปี รองลงมาคือ การจัดหาอุปกรณ์การออกก าลัง
กายร่วมได้ทุกวัย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การบริการจัดสถานที่ออกก าลังกายเฉพาะผู้สูงอายุแต่ละชุมชน 

โดยภาพรวมในแต่ละด้านสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2544) ว่าในวัยสูงอายุจะเน้น
พัฒนาการขั้นหนึ่งของชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้สูงอายุคือ ปัญหาทางด้านร่างกายอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพทางร่างกาย การท างานของ
อวัยวะต่าง ๆ ด าเนินไปไม่ปกติ ท าให้เกิดภาวการณ์เจ็บป่วยหรือมีโรคแทรกซ้อน และก่อให้เกิดปัญหาทางจิตตามมา ที่
ส าคัญปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญ ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงจากหน้าที่
การงานอาชีพและสถานการณ์สังคม ก่อให้เกิดปัญหาการขาดรายได้ และถูกทอดทิ้งและการ ไม่ยอมรับความสามารถ
และปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาอีกหลายประการ ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือดูแล และมีบริการ
สวัสดิการสังคมที่เพียงพอ ตอบสนองต่อความต้องการ ผู้วิจัยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความต้องการของผู้สูงอายุว่าควร
จะครอบคลุมเรื่องชีวิตการท างาน (Professional Life) ความรู้สึกทางอารมณ์ (Sentimental Life) ชีวิตครอบครัว 
(Family Life) ชีวิตสังคม (Social Life) การใช้เวลาว่าง (Leisure Activities) ความต้องการเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าเป็น
ความต้องการของบุคคลที่มีความเจริญในวุฒิภาวะแล้ว เพราะครอบคลุมทั้งการมีความส าเร็จและโอกาสก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม รวมทั้งการด าเนินชีวิตเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่
ตนเองและสังคมอีกด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ในการติดตามและประเมินผลตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ            
ด้านสวัสดิการแก่ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ซึ่งประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะ
ได้รับจากการบริการดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น 
  1.2 ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้เห็นถึงความส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครัวทั้ง ด้านสุขภาพ และด้านจิตใจ 
  1.3 องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และดูแลในเรื่องของเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุว่าเพียงพอเหมาะสมหรือไม่โดยมีการส ารวจหรือท าการประเมินผล 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผู้สูงอายุในการรับบริการด้านสวัสดิการสังคมของเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคของผู้สูงอายุในการเข้ารับบริการด้านสวัสดิการ
สังคม และน าข้อมูลมาแก้ปัญหาให้แก่ผู้สูงอายุ 
  2.2 ควรท าการศึกษาทัศนคติของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้ทราบความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการ และความต้องการในการจัด
สวัสดิการสังคม และน ามาปรับปรุงให้เป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุ 
  2.3 ควรท าการศึกษาความคาดหวังของผู้สูงอายุในการรับบริการด้านสวัสดิการสังคมของเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการ และคาดหวังในการรับบริการ                     
ด้านสวัสดิการสังคมมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหา
มลพิษขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง 
อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยด้านบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง จ านวน 355 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ 
(Frequencies) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติ (t-test)                      
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One Way Anova) และถ้าพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยราย
คู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
เสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.68, S.D.=0.64) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านร่วมรับทราบข้อมูล ( =3.76, S.D.=0.74) รองลงมาคือ
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน (  =3.68, S.D.=0.73) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ ( =3.64, S.D.=0.80) ตามล าดับ  
 2. เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05                        
ส่วนประชาชนที่มี เพศ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี พบว่า                
ไม่แตกต่างกัน  
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study the participation of citizens in the 
pollution management in the area of Nong Sua Chang sub-district administrative 
organization, Nong Yai district, Chon Buri province 2) to compare the participation of citizens 
in the pollution management in the area of Nong Sua Chang sub-district administrative 
organization, Nong Yai district, Chon Buri province with classified by personnel factors. The 
population used in the study consists of 355 personnel from Nong Sua Chang sub-district 
administrative organization, Nong Yai district, Chonburi province. The questionnaire was the 
tool used for data collection. The statistics used in data analysis were percentage, 
frequencies, mean, standard deviation, t-test, and Scheffe’s test.  
 The finding were as follows  
 1. The level participation of citizens in the pollution management in the area of Nong 
Sua Chang subdistrict administrative organization, Nong Yai district, Chon Buri province in 
overall was at high level ( =3.68,S.D.=0.64). It was found that the acknowledge of 
information in it had the highest ( =3.76, S.D.=0.74). This was followed by the participation 
in tracing and evaluation ( =3.68,S.D.=0.73), and the participation in the planning process 
was the lowest ( =3.64,S.D.=0.80),  respectively.  
 2. The comparison of the participation of citizens in the pollution management in the 
area of Nong Sua Chang subdistrict administrative organization, Nong Yai district, Chon Buri 
province with classified by personnel factors. People with different ages related to the 
participation of citizens in the pollution management in the area of Nong Sua Chang 
subdistrict administrative organization, Nong Yai district, Chon Buri province was significantly 
at the statistical level of confidence 0.05. People with different gender and level of 
education related to the participation of citizens in the pollution management in the area of 
Nong Sua Chang subdistrict were not significantly different.   
 
ค าส าคัญ 
  การมีส่วนร่วม ปัญหามลพิษ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัญหามลพิษได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในหลายๆ ชุมชนเป็นอย่างมาก นับวันยิ่งจะ
รุนแรงขึ้น เห็นได้จากข้อมูลการร้องเรียนปัญหามลพิษของประชาชนในปี พ.ศ.2554 มีจ านวนทั้งสิ้น 431 เรื่อง 
เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 4 โดยปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ มลพิษด้านอากาศ 
(ร้อยละ 68) เสียงดังและความสั่นสะเทือน (ร้อยละ 20) น้ าเสีย(ร้อยละ 10) กากของเสียและสารอันตราย 
(ร้อยละ 2)  แต่มีการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว หน่วยงานต่างๆ สามารถด าเนินการจนยุติปัญหาได้
จ านวน 196 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 45 ของจ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (อ้างถึงบทความ. “สถานการณ์มลพิษ
รอบปีมีแต่ทรงกับทรุด”หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ประจ าวันที่ 28 ธันวาคม 2554) 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

315 

          ที่ผ่านมาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ทางออกหรือวิธีการใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน การร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งประชาชนเลือกใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาตรวจสอบ และด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
           สาเหตุหนึ่งที่ปัญหามลพิษไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างทันท่วงทีก็คือ การมอบภารกิจแก้ปัญหา
มลพิษให้กับหน่วยราชการส่วนกลางซึ่งอยู่ห่างไกลประชาชนและไม่ได้รับผลกระทบจากมลพิษในท้องถิ่น หรือ
แม้แต่ความล าเอียงของเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าข้างฝ่ายธุรกิจที่ก่อมลพิษ ล้วนเป็นมูลเหตุส าคัญที่ท าให้การแก้ปัญหา
มลพิษเป็นไปอย่างล่าช้า จึงเกิดแนวคิดที่จะถ่ายโอนการก ากับดูแลสิ่งแวดล้อมจากราชการส่วนกลางให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พร้อมกับให้มีการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมโดยก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ได้รับส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 60 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีเงินเพียงพอใน
การแก้ไขและบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีแนวคิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท.) มีอ านาจ
ที่จะเรียกดูข้อมูลจากสถานประกอบการที่ท าให้เกิดมลพิษและวิธีก าจัดมลพิษ รวมทั้งอ านาจในการตรวจวัด
มาตรฐานการปล่อยมลพิษจากแหล่ง (Point-Source Pollution) หรือมีบทบาทเป็นอนุญาโตตุลาการในกรณี
ข้อพิพาทระหว่างโรงงานกับประชาชน แต่กลับมิได้มีการออกกฎหมายหรือกฎกระทรวงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอ านาจดังกล่าว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ก็มีประชาชนร้องเรียนปัญหา
มลพิษทางน้ าและทางอากาศจากแหล่งก าเนิดมลพิษ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมและฟาร์มปศุสัตว์ ซึ่งปล่อยน้ า
เสียและกลิ่นเหม็นต่างๆ บางครั้งแหล่งก าเนิดมลพิษอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงแต่ได้ก่อมลพิษให้แก่ประชาชนที่อยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านอ านาจในเชิงพ้ืนที่และอ านาจตาม
กฎหมาย จึงท าให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจแก้ไขปัญหา ได้อย่าง
เต็มที่ ท าได้เพียงประสานไปยังเจ้าของพ้ืนที่และนายอ าเภอเพ่ือให้เข้ามาช่วยเยียวยาปัญหา ซึ่งบางกรณี
นายอ าเภอในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
อยู่ระหว่างการโยกย้ายท าให้การแก้ปัญหาไม่ต่อเนื่อง เป็นต้น 
 จากปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นดังกล่าว ท าให้ชาวหนองเสือช้าง ร่วมกับชาวอ าเภอหนองใหญ่คัดค้าน
โรงงานยางพาราแปรรูปของบริษัท ศรีตรังอะโกร อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากเกรงว่าจะส่งกลิ่นเหม็น
เหมือนโรงงานไทยรับเบอร์ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง จนกระทั่งบริษัท ศรีตรังฯ ได้ตัดสินใจย้ายโรงงานไปที่ต าบล
หนองอิรุณ อ าเภอบ้านบึง ทั้งที่ได้เตรียมก่อสร้างโรงงานในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองใหญ่ซึ่งได้ซื้อที่ดินไว้แล้ว
เพราะไม่ต้องการจะขัดแย้งกับมวลชนผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรี”  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย  
 ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้างที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับการมี     
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษแตกต่างกันหรือไม่ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย   
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย   
       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตต าบล
หนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จ านวน 2,853 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตต าบล
หนองเสือช้าง โดยจัดเก็บจ านวน 5 หมู่บ้าน จากสูตรของทาโรยามาเน่  
 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 354.81 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือผู้วิจัยจึ งเก็บตัวอย่าง                 
จ านวน 355 คน 
 
ตารางท่ี 1 แสดงกลุ่มตังอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง

(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 

1. บ้านห้วยมะระ 372 48 
2. บ้านหนองเสือช้าง 617 76 
3. บ้านหนองหญ้าปล้อง 688 85 
4. บ้านท่าจาม 616 77 
5. บ้านเฉลิมลาภ 560 69 

รวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจ านวน 2,853 355 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา เป็นการตรวจสอบรายการ จ านวน 3 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เป็นค าถามลักษณะแบบให้เลือกตอบ 
ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
 โดยก าหนดให้คะแนนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเสือช้าง ไว้ 5 ระดับ ดังนี้  
  การมีส่วนร่วมมากท่ีสุด       ให้คะแนนเท่ากับ   5  คะแนน 
  การมีส่วนร่วมมาก            ให้คะแนนเท่ากับ   4  คะแนน 
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  การมีส่วนร่วมปานกลาง      ให้คะแนนเท่ากับ   3  คะแนน 
  การมีส่วนร่วมน้อย            ให้คะแนนเท่ากับ   2  คะแนน 
  การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด       ให้คะแนนเท่ากับ   1  คะแนน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามด้วยตนเองให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 หมู่บ้าน  
 2. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 355 ชุดและท าการตรวจสอบและน าไปด าเนินการ
ต่อไป 
 3. มีแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ จ านวน 355 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน คือข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม การมีส่วนร่วมของประชาชน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีการประมวลผลค่าทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ค่าความถ่ี (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และ              
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. การทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ t-test และone way anova ในการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มขึ้นไป และหากพบความแตกต่างที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ท าการ
เปรียบเทียบรายคู่ภายหลังการทดสอบความแปรปรวนด้วยวิธีการแบบ Scheffe Method 
  
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 351 คน จ าแนกตาม อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ ดังรายละเอียดตาม ตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพ 
                                                                                                                        (n=355) 

ลักษณะประชากร จ านวน  ร้อยละ 
1. อายุ   
18 – 30 ปี 173 48.70 
31 – 50 ปี 102 28.70 
51 – 70 ปี 80 22.50 

รวม 355 100 
2. เพศ   
ชาย 193 54.40 
หญิง 162 45.60 

รวม 355 100 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
                                                                                                                        (n=355) 

ลักษณะประชากร จ านวน  ร้อยละ 
3. ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 249        70.10 
ปริญญาตร ี  66 18.60 
สูงกว่าปริญญาตร ี  40 11.30 

รวม 355 100 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 18-30 ปี จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.70 รองลงมาม ีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31-50 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 28.70 และมีช่วงอายุอยู่
ระหว่าง  51-70 ปี จ านวน 80 คน ตามล าดับ 
 จ าแนกตามเพศดังนี้ เพศชาย จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40 รองลงมา เพศหญิง จ านวน 
162 คน คิดเป็นร้อยละ 45.60 ตามล าดับ 
 จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยจ าแนกดังนี้ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.10  รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30  ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ          
              ปัญหามลพิษขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้างในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
          หนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี   
                                                                                                                        (n=355) 

การมีส่วนร่วม   S.D. 
ระดับการมี 
ส่วนร่วม 

1.  ด้านร่วมรับทราบข้อมูล 3.76 0.74 มาก 
2.  ด้านร่วมในการตัดสินใจ 3.66 0.85 มาก 
3.  ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ 3.64 0.80 มาก 
4.  ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 3.68 0.73 มาก 

รวม 3.68 0.64 มาก 
  
 จากตารางที่ 3 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบลหนองเสือช้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล หนองเสือช้าง 
อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  โดยรวมในระดับมาก ( =3.68,  S.D.=0 .64)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านร่วมรับทราบข้อมูล (  =3.76, 
S.D.=0.74) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน  ( =3.68, S.D.=0.73)  รองลงมา
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( =3.66,S.D. =0.85) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนด าเนินการ ( =3.64,S.D. = 0.80)   
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เปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเสือช้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จาก
การศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ที่
อายุต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหาร
    ส่วนต าบลหนองเสือช้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัด
    ชลบุรี จ าแนกตามอายุ ซึ่งจะทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธี เชฟเฟ่ 
 
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ   18-30 ปี 31-50 ปี  51-70 ปี 

3.75 3.82 3.72 
ด้านการร่วม
รับทราบข้อมูล 

18-30  ปี 
31-50 ปี 
51-70 ปี 

3.75 
3.82 
3.72 

- 
.07 
-.04 

-.07 
- 

-.11 

.04 

.11 
- 

ด้านการร่วมใน
การตัดสินใจ 

 
18-30  ปี 
31-50 ปี 
51-70 ปี 

  
3.66 
3.80 
3.49 

3.66 
- 

.15 
-.17 

3.80 
-.1.5 

- 
-.32* 

3.49 
.17 
.32* 

- 
ด้านการมีส่วนร่วม
ในการวางแผน 

 
18-30  ปี 
31-50 ปี 
51-70 ปี 

  
3.61 
3.69 
3.65 

3.61 
- 

.08 

.04 

3.69 
-.08 
- 

-.03 

3.65 
-.04 
.03 
- 

ด้านการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและ
ประเมินผลงาน 

 
18-30  ปี 
31-50 ปี 
51-70 ปี 

  
3.73 
3.71 
3.53 

3.73 
- 

-.03 
-.21 

3.71 
.03 
- 

-.18 

3.53 
.21 
.18 
- 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับอายุ
ของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ที่มีอายุต่างกันการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสื อช้าง ผลการศึกษา
พบว่า ด้านร่วมรับทราบข้อมูล ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการและด้านการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่าแตกต่างกัน 2 คู่ คือ 
ประชาชนที่มีอายุ 31-50 ปี กับ 51-70  ปี และ อายุ 51 -70 ปี กับอายุ 31-50 ปี 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ
ต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษ ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 5  
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหา 
       มลพิษขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หนองเสือช้าง 
    อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ 
 

 
 

การมีส่วนร่วม 

เพศ 
 
 
t 

 
 

Sig 
(2 tailed) 

n =193 
ชาย 

n =162 
หญิง 

  S.D   S.D 
รับทราบข้อมูล 
ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมวางแผนการด าเนินงาน 
ร่วมติดตามประเมินผล 

3.70 
3.61 
3.65 
3.67 

.77 

.87 

.81 

.74 

3.83 
3.72 
3.62 
3.69 

.71 

.85 

.80 

.73 

-1.65 
-1.26 
.37 
-.21 

.10   

.21   

.71 

.83 
รวมระดับการมีส่วนร่วม 3.66 .65 3.72 .64 -.84 .40  

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหาร    
ส่วนต าบลหนองเสือช้างด้านการรับทราบข้อมูล ด้านการตัดสินใจ ด้านร่วมวางแผนการด าเนินงาน ด้านติดตาม
ประเมินผลโดยจ าแนกตามเพศในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ที่ระดับ
การศึกษา ที่ต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6  การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหาร
     ส่วนต าบลหนองเสือช้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัด
     ชลบุรี  จ าแนกตามระดับการศึกษา ซึ่งจะทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธี เชฟเฟ่ 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา 

 
 
 

 
 
  

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา

ตรี 
3.67 3.91 4.11 

 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับทราบ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

3.67 
3.91 
4.11 

-    
.23 
.44* 

-.23 
- 

.21  

-.44* 
-.21 
-     

 
 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

  
3.60 
3.74 
3.97 

3.60 
- 

.14 
.37* 

3.74 
-.14 
- 

.23 

3.97 
-.37* 
-.23 
- 

ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนด าเนินการ 

 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

  
3.55 
3.79 
3.95 

3.55 
- 

.24 
.39* 

3.79 
-.24 
- 

.16 

3.95 
-.39* 
-.16 
- 

ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม  
และประเมินผล 

 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

  
3.63 
3.74 
3.90 

3.63 
- 

.10 

.26 

3.74 
-.10 
- 

.16 

3.90 
-.26 
-.16 
- 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา
ของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหาร ส่วนต าบลหนองเสือช้าง  
ผลการศึกษาพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมรับทราบข้อมูล แตกต่างกัน 2 คู่ คือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี                      
กับระดับสูงกว่าปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี กับ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแตกต่างกัน 2 คู่ คือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี กับระดับสูงกว่าปริญญาตรี  และระดับสูงกว่า                  
ปริญญาตรี กับ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนการด าเนินการ แตกต่างกัน 2 คู่ 
คือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี กับระดับสูงกว่าปริญญาตรี  และระดับสูงกว่าปริญญาตรีกับระดับต่ ากว่า             
ปริญญาตรี ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 
 ในการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหาร                
ส่วนต าบลหนองเสือช้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  มี
ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือ
ช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  โดยในภาพรวม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหา
มลพิษ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น  
การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ชมรม ชุมชน หรือองค์กรที่ชุมชนจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลประโยชน์ของ
กลุ่มหรือส่วนรวม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ คูฟแมน (Koufman, 1949) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในชนบทพบว่าอายุ 
เพศ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า บุคคลในชุมชนโดยรวมเห็นว่าการจัดการของ
องค์การส่วนต าบล โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ  ด้านการ
รับทราบข้อมูล การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนการมีส่วนร่วมเพ่ือมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเพ่ือการ
เรียนรู้ร่วมกันด้านการตัดสินใจของชุมชนและความสามัคคี และความร่วมมือในชุมชน 
  1.1 ด้านการรับทราบข้อมูลข่าวสาร พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมลพิษ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ 
จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลประโยชน์ของกลุ่มหรือส่วนรวม การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ความรู้ความเข้าใจทางราชการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาต่าง ๆ 
และเข้าใจในข้อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติหน้าที่และสิทธิของประชาชนหรือพลเมือง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ,ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ และทบวงมหาวิทยาลัย (2546) ได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมในลักษณะกระบวนการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุดโครงการ ได้แก่การร่วมค้นปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น              
การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยสรุปผลของการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก 
  1.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
จากการศึกษาพบว่า อายุ เพศ และ ระดับการศึกษา มีดังนี้ 
   1.2.1 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ 
จังหวัดชลบุรี ที่อายุต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 18-30 ปี เป็นกลุ่ม
วัยท างาน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง 
การกระท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล 
ความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และสิทธิของประชาชนหรือพลเมือง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
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หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2547) ได้
ศึกษาเรื่องชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานั้น เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นกระบวนการที่รัฐท าการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กับประชาชนทั้งใน
รูปแบบส่วนบุคคลและกลุ่มคน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานหลายเรื่องรวมกัน เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาชนที่มีอายุต่างกันเห็นว่า การมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ก าหนดไว้ 
   1.2.2 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ 
จังหวัดชลบุรี ที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะมีเวลาในการปฏิบัติงานในการมีส่วนร่วมของประชาชน แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
วรพจน์ ประชิตวัติ  (2542) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษา
เฉพาะกรณีอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับมีส่วนน้อย เมื่อศึกษาระดับความคิดของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อกิจกรรมของ อบต. พบว่า ในภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 3 ปัจจัยทางด้าน
อายุ เพศ ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต. ไม่แตกต่างกัน 
จ าแนกตามเพศต่างกัน พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามลพิษ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
เสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ก าหนดไว้ 
   1.2.3 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ 
จังหวัดชลบุรี ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ประชาชนมีการศึกษามากจะมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาและมองเห็นความส าคัญมากกว่าการศึกษาน้อยที่
พบว่ามีส่วนร่วมมากกว่าอาจเป็นผลจากการที่คนมีการศึกษาดังกล่าวมีงานที่ค่อนข้างมั่นคง มีเวลามามีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมอื่นมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2547) ได้ศึกษาเรื่องชุมชนกับ
การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานั้น เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น
เนื่องจากเป็นกระบวนการที่รัฐท าการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กับประชาชนทั้งในรูปแบบส่วน
บุคคลและกลุ่มคน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานหลายเรื่องรวมกัน เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันเห็นว่า การมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ก าหนดไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ด้านการวางแผนงาน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้างควรด าเนินการวางแผนงานให้
รัดกุมเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้างมิให้โรงงานอุตสาหกรรมที่
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เข้ามาด าเนินการมีการต่อต้าน หรือโต้แย้ง ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสียประโยชน์ได้ เช่นศึกษากฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจน มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้ชัดเจน และเมื่อมีการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
ควรต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบ ดังนั้นจึงเสนอให้มีการกระท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกจิการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและเกิดประโยชน์แก่  ประชาชน
ในท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ชมรม ชุมชน หรือ
องค์กรที่ชุมชนจัดตั้งขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มหรือส่วนรวมโดยเสนอให้ประชาชนเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา โดยเสนอปัญหาความต้องการของประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล 
ประชาคมเมือง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปพิจารณาร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นพิจารณา   
 2. ด้านการเสนอแนะของประชาชนว่าในต าบลหนองเสือช้างควรมีโรงงานเพ่ิมขึ้นเนื่องจากประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่ พบว่า ประชาชน
อยากให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้นเพราะประชาชนจะได้มีงานท า มีรายได้เพ่ิมขึ้นสามารถเลี้ยงดูคนใน
ครอบครัวได้อย่างมีความสุขและการจับจ่ายใช้สอยคล่องตัวเพ่ิมขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น เมื่อใน
ชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยน้ าเสีย
ส่งกลิ่นเหม็นท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน เป็นต้น ดังนั้นประชาชนจึงเห็นควรที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้างโดยมีวิธีการแก้ไขร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเสือช้างหากเกิดปัญหาซึ่งในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้างพบปัญหาในเรื่องการปล่อย
น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลให้ประชาชนได้รับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์มารบกวนซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเช่น ส่วนสาธารณสุข ส่วนโยธา ประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดูสถานที่ที่เกิดเหตุ
น าผลที่ได้รับจากการตรวจสอบมาหาข้อสรุปแนวทางแก้ไขและแจ้งให้ผู้ประกอบการคือโรงงานอุตสาหกรรม
แก้ไขโดยเร่งด่วนหากไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้างจึงจะปฏิบัติตาม
กฎหมายต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษ  ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดชลบุรี และจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สาเหตุ
ที่เกิดจากการบริหารงาน ให้เป็นสาเหตุหลักเพ่ือน าไปเป็นแนวทางปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบลต่อไป 
 2. น าข้อสารสนเทศที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบลไป
ปรับปรุงใช้กับหน่วยงานอ่ืนๆ 
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_______________________________ 
 

บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษำระดับจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 
ต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ (2) เพ่ือศึกษำ
เปรียบเทียบจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ โดยจ ำแนกตำมปัจจัยด้ำนบุคคล ได้แก่ 1) เพศ 2) อำยุ 3) ระดับ
กำรศึกษำ 4) อำชีพ 5) รำยได้ และ 6) ระยะเวลำกำรเป็น อปพร. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ประชำชนที่
เป็นอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ จ ำนวน 170 คน
โดยใช้สูตรของ Taro Yamane เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำมและได้ค่ำควำมเชื่อมั่น
เท่ำกับ 0.88 สถิติท่ีใช้ในกำรวิจัยคือ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย  ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำที (t-test) และค่ำเอฟ (F-test) 
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
 ระดับจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( =3.10, S.D.=0.39)                    
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรเสียสละเวลำมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ( =3.30, S.D.=0.46) รองลงมำคือ ด้ำนกำร
เสียสละแรงกำย ( =3.13, S.D.=0.45) และด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดคือ ด้ำนกำรเสียสละก ำลังทรัพย์ ( =2.93, 
S.D.=0.55) ตำมล ำดับ เมื่อเปรียบเทียบจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกัน และ
บรรเทำสำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ พบว่ำ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนที่มีอำชีพ รำยได้ และระยะเวลำกำรเป็น อปพร. ต่ำงกัน มีจิตอำสำต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีเพศ อำยุ และระดับ
กำรศึกษำต่ำงกัน มีจิตอำสำต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยไม่ต่ำงกัน 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study volunteering activities and levels of civil volunteers.  
The study was done by comparing human factors such as gender, age, education history, occupation, 
income and volunteer duration. This research also studies and suggestions for volunteering improvement 
for disaster prevention and relief of the municipal district. This research involves 295 municipal                       
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civil volunteers of Muang District, Yala province as a sampling group. In this study, 170 volunteers were 
recruited using Taro Yamane’s multi-step sampling method. The surveys and statistical method such as 
percentage, average, standard deviation,  t-test and F-test values were the tool for study. 
 This study found that overall civil volunteers exhibited volunteering activities in disaster 
prevention and relief exceptionally in 3 areas which are time, mental and physical effort devotion. Money 
commitment was assessed to be in medium level. By comparing data obtained from volunteers, it was 
found that volunteers with widely different occupations, income and volunteer duration showed 
different levels of commitment with statistical significance (0.5). In contrast, volunteers that were different 
in gender, age and education did not show any difference in their commitment.  
 Volunteering suggestions are 1) Promote volunteering groups in local communities                         
2) Support activities and projects for communal benefits 3) Widely distribute news and information of 
civil volunteers 4) Provide volunteering trainings to interested individuals 5) Reward and honor model 
volunteers. 
 
ค าส าคัญ 
  จิตอำสำ อำสำสมัครป้องกันภยัฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 กำรพัฒนำท้องถิ่นให้เจริญก้ำวหน้ำรวมไปถึงกำรพัฒนำประเทศนั้น ต้องพัฒนำคนซึ่งเป็นกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน ด้วยกำรให้สมำชิกของชุมชนเป็นตัวแทนในกำรบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนร่วมกัน ซึ่งจะท ำให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ มีจิตส ำนึกในท้องถิ่นของตน รู้สึกเป็นเจ้ำของ โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบทบำทในกำรส่งเสริมให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งด้วยตนเองหรือครอบครัว ฐำนของสังคมคือชุมชนเข้มแข็ง 
เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติของหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง ที่ดีที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดโอกำสให้
ประชำชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอควำมคิดเห็นในกำรตัดสินใจ กำรพัฒนำและกำรแก้ไขปัญหำด้วยตนเองในกำร
ก ำหนดนโยบำย กำรให้บริกำรสำธำรณะ ตลอดจนกำรติดตำมตรวจสอบกำรท ำงำนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่ง
กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมนั้น ต้องอำศัยกำรเสียสละและอุทิศตนจำกบุคคล
เป็นอย่ำงมำก จิตอำสำ จึงเป็นแนวทำงส่งเสริมในกำรท ำงำนที่ควรจะเกิดขึ้นพร้อมชุมชนสังคมและประเทศชำติ ที่จะ
ท ำให้บุคคลเข้ำร่วมท ำกิจกรรมหรืองำนเพ่ือสังคมด้วยควำมพึงพอใจ ด้วยควำมต้องกำรที่จะช่วยเหลือสังคมโดยไม่
หวังผลตอบแทน และสำนต่องำนเพ่ือสังคม จนส่งผลให้เกิดควำมยั่งยืนของกลุ่มคนที่ท ำงำนเพ่ือสังคม ดังเช่น 
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย พลเรือน (อปพร.) ที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนกิจกำรป้องกัน และบรรเทำ                   
สำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 กำรวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษำอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใน
อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ ซึ่งเป็นพ้ืนที่หนึ่งในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่มีลักษณะแตกต่ำงไปจำกพ้ืนที่ภำคอ่ืน ๆ 
ของประเทศ ทั้งในเรื่องศำสนำ ภำษำ และวัฒนธรรม และยังเป็นพ้ืนที่พิเศษ เนื่องจำกมีเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบเกิดขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน โดยในพ้ืนที่อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำมีหน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) 
จ ำนวนทั้งหมด 11 แห่ง มีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 7 แห่ง ที่สำมำรถด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือนได้ส ำเร็จ ได้แก่ ต ำบลตำเซะ ต ำบลหน้ำถ้ ำ ต ำบลท่ำสำป ต ำบลล ำพะยำ ต ำบลยุโป ต ำบลยะลำ และ
ต ำบลพร่อน ส่วนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีก 4 แห่ง ได้แก่ ต ำบลลิดล ต ำบลเปำะเส้ง ต ำบลล ำใหม่ และต ำบล
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บันนังสำเรง ยังไม่สำมำรถจัดตั้งศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนได้ส ำเร็จ (ศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย 
พลเรือน จังหวัดยะลำ, 2555) ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ประชำชนในพื้นที่ยังมิได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จึงไม่ได้ให้ควำมร่วมมือสมัครเข้ำร่วมเป็นอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
เท่ำที่ควร ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนกิจกำรป้องกันภัยและบรรเทำสำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้ง 4 แห่ง 
ดังกล่ำว  ต้องประสบปัญหำในกำรด ำเนินงำนที่จะต้องมีประชำชนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมด้วยจิตอำสำอย่ำงแท้จริง
จำกประเด็นปัญหำดังกล่ำว ในฐำนะที่ผู้ศึกษำเป็นผู้ปฏิบัติงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัด
ยะลำ จึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำว่ำกำรมีจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำเป็นอย่ำงไร ปัจจัยใดบ้ำงที่ท ำให้
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนเข้ำมำมีจิตอำสำต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ตลอดจนข้อเสนอแนะ
กำรพัฒนำจิตอำสำของประชำชนต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีปัจจัยด้ำนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ 
และระยะเวลำกำรเป็นอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนแตกต่ำงกัน จะมีจิตอำสำต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำ               
สำธำรณภัยแตกต่ำงกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษำระดับจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 
 2. เพ่ือศึกษำเปรียบเทียบจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกัน และบรรเทำ
สำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ โดยจ ำแนกตำมปัจจัย ด้ำนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ และระยะเวลำกำรเป็นอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
  
 
วิธีด าเนนิการวิจัย 
 1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใน
อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ จ ำนวน 7 แห่ง ซึ่งในปีงบประมำณ 2554 มีสมำชิกรวมทั้งสิ้น 295 คน กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ 
จ ำนวน 170 คน ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1970) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำม (Questionnaire) จ ำนวน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ซึ่งเป็นปัจจัย                 
ด้ำนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ และระยะเวลำกำรเป็นอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
ลักษณะเป็นค ำถำมปลำยปิดแบบตรวจรำยกำร (Check List) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับระดับจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อ
กิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ประกอบด้วย 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรเสียสละเวลำด้ำนกำรเสียสละแรงกำย 
ด้ำนกำรเสียสละสติปัญญำ และด้ำนกำรเสียสละก ำลังทรัพย์ ลักษณะเป็นค ำถำมให้คะแนนแบบมำตรำส่วนประมำณ
ค่ำ (Rating Scale) แบ่งเป็น 4 ระดับ (อ้ำงถึงใน วรวุฒิ พละบุตร, 2548) 
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  ตอนที่ 3 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะกำรพัฒนำจิตอำสำของประชำชนต่อ
กิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ ลักษณะเป็น
ค ำถำมปลำยเปิด 
 3. กำรสร้ำงแบบสอบถำม มีวิธีกำรดังนี้ 
  3.1 ศึกษำค้นคว้ำเอกสำร ต ำรำ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำง
แบบสอบถำม  
  3.2 น ำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำ 
(Content Validity) 
  3.3 ผู้ศึกษำปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถำมตำมข้อเสนอแนะของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
  3.4 น ำแบบสอบถำมที่ได้ไปทดสอบ (Try Out) ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.88 
  3.5 น ำแบบสอบถำมไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำงอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 
จ ำนวน 170 คน 
 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 หลังจำกตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถำม และตรวจให้คะแนนค ำตอบในแบบสอบถำม
เป็นรำยบุคคลแล้ว ผู้วิจัยน ำข้อมูลไปวิเครำะห์ทำงสถิติโดยกำรประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส ำเร็จรูป 
โดยมีกำรหำค่ำเพ่ือวิเครำะห์ผล ดังนี้ 
 1. วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยใช้กำรแจกแจงควำมถี่ และกำรหำ
ร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย โดยใช้สถิติพ้ืนฐำนวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation) 
 3. วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะกำรพัฒนำจิตอำสำของประชำชนต่อกิจกำรป้องกัน และบรรเทำ
สำธำรณภัย โดยใช้กำรแจกแจงควำมถี่ กำรหำร้อยละ (Percentage) และกำรสรุปประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบ
แบบสอบถำม 
 4. สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  4.1 สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) เพ่ือใช้บรรยำยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ค่ำสถิติ                
ร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Diviation) 
  4.2 สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย ได้แก่                      
กำรทดสอบค่ำที (Independent samples t-test) และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One way 
analysis of variance) ด้วยกำรทดสอบค่ำเอฟ (F-test) ซึ่งเมื่อพบควำมแตกต่ำงจะท ำกำรทดสอบเป็นรำยคู่ด้วยวิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
ผลการวิจัย 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกัน และ
บรรเทำสำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ ประกอบด้วย 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำร
เสียสละเวลำ ด้ำนกำรเสียสละแรงกำย ด้ำนกำรเสียสละสติปัญญำ และด้ำนกำรเสียสละก ำลังทรัพย์ ซึ่งเป็นแบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) แบ่งเป็น 4 ระดับ โดยใช้สถิติพ้ืนฐำนวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ กำรหำค่ำเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) สำมำรถอธิบำยผลกำรศึกษำ ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 1  ค่ำเฉลี่ยและค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อ  
   กิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำแนกตำมรำยด้ำนและโดยรวม 
 
จิตอาสา   S.D. ระดับจิตอาสา 
ด้ำนกำรเสยีสละเวลำ 3.30 0.46 มำก 
ด้ำนกำรเสยีสละแรงกำย 3.13 0.45 มำก 
ด้ำนกำรเสยีสละสติปัญญำ 3.05 0.45 มำก 
ด้ำนกำรเสยีสละก ำลังทรัพย์ 2.93 0.55 ปำนกลำง 
จิตอาสารวม 3.10 0.39 มาก 

 
 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ระดับจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.10                 
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีระดับจิตอำสำในระดับมำกมี 3 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเสียสละเวลำ ค่ำเฉลี่ย 
3.30 สูงที่สุด รองลงมำ ด้ำนกำรเสียสละแรงกำย ค่ำเฉลี่ย 3.13 และด้ำนกำรเสียสละสติปัญญำ ค่ำเฉลี่ย 3.05 
ตำมล ำดับ ส่วนด้ำนที่มีระดับจิตอำสำปำนกลำงมีเพียง 1 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเสียสละก ำลังทรัพย์ ค่ำเฉลี่ย 2.93 
 กำรเปรียบเทียบจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกัน และบรรเทำสำธำรณ
ภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ จ ำแนกตำมปัจจัยด้ำนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับ
กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ และระยะเวลำกำรเป็นอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน เพ่ือทดสอบสมมติฐำนทำง                
กำรวิจัยที่ได้ก ำหนดไว้ คือ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีปัจจัยด้ำนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ 
อำชีพ รำยได้ และระยะเวลำกำรเป็นอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนแตกต่ำงกัน จะมีจิตอำสำต่อกิจกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยแตกต่ำงกัน โดยสถิติใช้สถิติ t-test และ F-test ผลกำรทดสอบสมมติฐำน มีดังนี้ 
 ผลกำรเปรียบเทียบจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ จ ำแนกตำมเพศ พบว่ำ ไม่แตกต่ำงกัน โดยนัยส ำคัญ
ทำงสถิติท่ีระดับ.05 
 ผลกำรเปรียบเทียบจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ จ ำแนกตำมอำยุ พบว่ำ  ไม่แตกต่ำงกัน โดยนัยส ำคัญ
ทำงสถิติท่ีระดับ .05 
 ผลกำรเปรียบเทียบจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกัน และบรรเทำ              
สำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำ                        
ไม่แตกต่ำงกัน โดยนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ.05 
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ตารางที่ 2 กำรเปรียบเทียบจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำ              
   สำธำรณภัย จ ำแนกตำมอำชีพ 
 

จิตอาสา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

ด้ำนกำรเสียสละเวลำ ระหว่ำงกลุม่ .811 5 .162 .743 .592 
 ภำยในกลุม่ 35.801 164 .218     
 รวม 36.612 169       
ด้ำนกำรเสียสละแรงกำย ระหว่ำงกลุม่ 4.033 5 .807 4.269* .001 
 ภำยในกลุม่ 30.993 164 .189     
 รวม 35.026 169       
ด้ำนกำรเสียสละสติปญัญำ ระหว่ำงกลุม่ 8.072 5 1.614 9.712* .000 
 ภำยในกลุม่ 27.261 164 .166     
 รวม 35.333 169       
ด้ำนกำรเสียสละก ำลังทรัพย ์ ระหว่ำงกลุม่ 6.301 5 1.260 4.517* .001 
 ภำยในกลุม่ 45.754 164 .279     
 รวม 52.055 169       
จิตอาสารวม ระหว่างกลุม่ 4.223 5 .845 6.335* .000 
 ภายในกลุม่ 21.867 164 .133     
 รวม 26.090 169       

 
 จำกตำรำงที่ 2 ผลกำรเปรียบเทียบจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ จ ำแนกตำมอำชีพ ด้วยกำรทดสอบ                   
ค่ำ F-test ที่ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ .05 โดยภำพรวม พบว่ำ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีอำชีพแตกต่ำง
กัน จะมีจิตอำสำต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05                  
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีอำชีพแตกต่ำงกัน จะมีจิตอำสำต่อกิจกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ด้ำนกำรเสียสละเวลำ ไม่แตกต่ำงกัน ส่วนด้ำนกำรเสียสละแรงกำย ด้ำนกำรเสียสละ
สติปัญญำ และด้ำนกำรเสียสละก ำลังทรัพย์ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 จึงจ ำแนกเป็น
รำยคู่ ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 3 
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ตารางที่ 3  กำรเปรียบเทียบจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำ 
  สำธำรณภัย จ ำแนกตำมอำชีพเป็นรำยคู ่
 

อาชีพ 

  

รับราชการ/
พนักงาน/
ลูกจ้าง 
ของรัฐ 

พนักงาน/
ลูกจ้าง ของ
รัฐวิสาหกจิ 

พนักงาน/
ลูกจ้างของ

เอกชน 

เกษตรกรรม ธุรกิจ
ส่วนตัว 

รับจ้าง
ทั่วไป 

3.12 2.82 2.75 3.11 2.85 3.33 
รับรำชกำร/พนักงำน/ 
ลูกจ้ำงของรฐั 

3.12  .3018 .3701 .0104 .2780 -.2101 

พนักงำน/ลูกจำ้งของ
รัฐวสิำหกิจ 

2.82   .0683 -.2913 -.0238 -.5119* 

พนักงำน/ลูกจำ้งของ
เอกชน 

2.75    -.3597* -.0922 -.5802* 

เกษตรกรรม 3.11     .2675 -.2206 
ธุรกิจส่วนตัว 2.85      -.4881* 
รับจ้ำงทั่วไป 3.33       

 
 จำกตำรำงที่ 3 ผลกำรเปรียบเทียบจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ จ ำแนกเป็นรำยคู่ ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
(Scheffe) ระหว่ำงด้ำนกำรเสียสละสติปัญญำเปรียบเทียบกับอำชีพ พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกัน 4 คู่ คือ อำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีอำชีพรับจ้ำงทั่วไป จะมีจิตอำสำด้ำนกำรเสียสละสติปัญญำ มำกกว่ำอำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือนที่มอีำชีพพนักงำน/ลูกจ้ำงของรัฐวิสำหกิจ พนักงำน/ลูกจ้ำงของเอกชน และธุรกิจส่วนตัว นอกจำกนี้
ยังพบว่ำ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีอำชีพเกษตรกรรม จะมีจิตอำสำด้ำนกำรเสียสละสติปัญญำ มำกกว่ำ
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีอำชีพพนักงำน/ลูกจ้ำงของเอกชน 
 
ตารางที่ 4  กำรเปรียบเทียบจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำ                         
    สำธำรณภัย จ ำแนกตำมรำยได้เป็นรำยคู่  
 

รายได้  ต่ ากว่า  
5,000 บาท 

5,000- 
10,000 บาท 

10,001- 
15,000 บาท 

สูงกว่า 
15,000 บาท 

  2.96 3.11 3.41 3.38 
ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท 2.96  -.1511 -.4471* -.4197* 
5,000 - 10,000 บำท 3.11   -.2960* -.2686 
10,001 - 15,000 บำท 3.41    .0274 
สูงกว่ำ 15,000 บำท 3.38     

   
 จำกตำรำงที่ 4 ผลกำรเปรียบเทียบจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ จ ำแนกเป็นรำยคู่ ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
(Scheffe) ระหว่ำงด้ำนกำรเสียสละแรงกำยเปรียบเทียบกับรำยได้พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกัน 3 คู่ คือ อำสำสมัคร
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ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีรำยได้ 10,001-15,000 บำท จะมีจิตอำสำด้ำนกำรเสียสละแรงกำย มำกกว่ำอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท และรำยได้ 5,000 - 10,000 บำท นอกจำกนี้ยัง พบว่ำ 
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีรำยได้สูงกว่ำ 15,000 บำท จะมีจิตอำสำด้ำนกำรเสียสละแรงกำยมำกกว่ำ
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท 
 
ตารางที่ 5  กำรเปรียบเทียบจติอำสำของอำสำสมัครป้องกันภยัฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำ 
   สำธำรณภยั จ ำแนกตำมระยะเวลำกำรเปน็อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
 

จิตอาสา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

ด้ำนกำรเสียสละเวลำ ระหว่ำงกลุม่ 1.992 2 .996 4.805* .009 
 ภำยในกลุม่ 34.620 167 .207     
 รวม 36.612 169       
ด้ำนกำรเสียสละแรงกำย ระหว่ำงกลุม่ 1.381 2 .691 3.428* .035 
 ภำยในกลุม่ 33.645 167 .201     
 รวม 35.026 169       
ด้ำนกำรเสียสละสติปญัญำ ระหว่ำงกลุม่ 1.459 2 .729 3.596* .030 
 ภำยในกลุม่ 33.875 167 .203     
 รวม 35.333 169       
ด้ำนกำรเสียสละก ำลังทรัพย ์ ระหว่ำงกลุม่ 5.483 2 2.741 9.830* .000 
 ภำยในกลุม่ 46.572 167 .279     
 รวม 52.055 169       
จิตอาสารวม ระหว่างกลุม่ 1.859 2 .929 6.405* .002 
 ภายในกลุม่ 24.231 167 .145     
 รวม 26.090 169       

  
 จำกตำรำงที่ 5 ผลกำรเปรียบเทียบจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกัน และ
บรรเทำสำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ จ ำแนกตำมระยะเวลำกำรเป็น
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ด้วยกำรทดสอบค่ำ F-test ที่ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ .05 โดยภำพรวม พบว่ำ 
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีระยะเวลำกำรเป็นอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนแตกต่ำงกัน จะมีจิตอำสำ
ต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 
พบว่ำ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีระยะเวลำกำรเป็นอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนแตกต่ำงกัน จะมี
จิตอำสำต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   ด้ำนกำรเสียสละเวลำ ด้ำนกำรเสียสละแรงกำย ด้ำนกำรเสียสละ
สติปัญญำ และด้ำนกำรเสียสละก ำลังทรัพย์มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 จึงจ ำแนกเป็น
รำยคู่ ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 6 
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ตารางที่ 6  กำรเปรียบเทียบจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำ   
   สำธำรณภัย จ ำแนกตำมระยะเวลำกำรเป็นอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนเป็นรำยคู่ 
 

ระยะเวลาการเป็น อปพร.  1 - 5 ปี 6 - 10 ปี 11 ปีขึน้ไป 
  2.81 3.21 2.84 

1 - 5 ปี 2.81  -.4065* -.0346 
6 - 10 ปี 3.21   .3719* 
11 ปีขึ้นไป 2.84    

 
 จำกตำรำงที่ 6 ผลกำรเปรียบเทียบจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกัน และ
บรรเทำสำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ จ ำแนกเป็นรำยคู่ ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
(Scheffe) ระหว่ำงด้ำนกำรเสียสละก ำลังทรัพย์เปรียบเทียบกับระยะเวลำกำรเป็นอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  
พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกัน 2 คู่ คือ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีระยะเวลำกำรเป็นอำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน 6-10 ปี จะมีจิตอำสำด้ำนกำรเสียสละก ำลังทรัพย์ มำกกว่ำอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มี
ระยะเวลำกำรเป็นอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 1-5 ปี และที่มีระยะเวลำ 11 ปีขึ้นไป 
  ผลกำรเปรียบเทียบจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกัน และบรรเทำ                   
สำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ พบว่ำ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มี
อำชีพ รำยได้ และระยะเวลำกำรเป็นอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่ำงกัน มีจิตอำสำต่อกิจกำรป้องกัน และ
บรรเทำสำธำรณภัยต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี .05 ส่วนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีเพศ อำยุ และ
ระดับกำรศึกษำต่ำงกนั มีจิตอำสำต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยไม่ต่ำงกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลกำรศึกษำระดับจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำ                
สำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ ในด้ำนกำรเสียสละเวลำ กำรเสียสละแรงกำย                    
กำรเสียสละสติปัญญำ และกำรเสียสละก ำลังทรัพย์ พบว่ำ โดยภำพรวมมีจิตอำสำอยู่ในระดับมำก ส ำหรับรำยด้ำน 
พบว่ำ มีจิตอำสำอยู่ในระดับมำก 3 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเสียสละเวลำ ด้ำนกำรเสียสละแรงกำย และด้ำนกำรเสียสละ
สติปัญญำ ที่เป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำเขตควำมรับผิดชอบอยู่ในพ้ืนที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เป็นพื้นที่ที่มี
ควำมเสี่ยงภัยมำกกว่ำพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ เนื่องจำกประสบกับปัญหำควำมไม่สงบในพ้ืนที่ หน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ 
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรสั่งกำรให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจำก
กำรก่อกำรร้ำยอยู่ตลอดเวลำ โดยจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนเป็นก ำลังส ำคัญในกำรออกตรวจ
ตรำ สอดส่องตำมจุดเสี่ยงต่ำง ๆ เพ่ือเฝ้ำระวังภัยจำกกำรก่อกำรร้ำยอยู่ตลอดเวลำมีกำรออกปฏิบัติงำนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ทั้งจำกสำธำรณภัยต่ำง ๆ และภัยจำกกำรก่อกำรร้ำยในพ้ืนที่เป็นประจ ำ มีกำรร่วมประชุมวำงแผนกำร
ป้องกันภัยจำกกำรก่อกำรร้ำย ร่วมตัดสินใจในกำรเข้ำเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยก่อกำรร้ำย และมีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงแผนกำรป้องกันภัยอยู่ตลอดเวลำ จึงส่งผลให้ระดับจิตอำสำโดยภำพรวม และ                
รำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรเสียสละเวลำ กำรเสียสละแรงกำย และกำรเสียสละสติปัญญำ มีจิตอำสำอยู่ในระดับมำก 
นอกจำกนี้ ด้ำนกำรเสียสละก ำลังทรัพย์ พบว่ำ มีจิตอำสำอยู่ในระดับปำนกลำง ที่เป็นเช่นนี้อำจเพรำะว่ำ อำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีรำยได้ต่อเดือนต่ ำกว่ำ 10,001 บำท จึงท ำให้ไม่มีเงินบริจำค                   
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือมีสิ่งของต่ำง ๆ เพ่ือให้ศูนย์ อปพร. ไว้ใช้ในกำรด ำเนินงำน  
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 ผลกำรศึกษำกำรเปรียบเทียบจิตอำสำของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต่อกิจกำรป้องกัน และ
บรรเทำสำธำรณภัย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ โดยจ ำแนกตำมปัจจัยด้ำนบุคคล 
พบว่ำ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีอำชีพ รำยได้ และระยะเวลำกำรเป็นอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
ต่ำงกัน มีจิตอำสำต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้
อำจเพรำะว่ำ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีอำชีพรับจ้ำงทั่วไป ไม่ต้องท ำงำนเป็นเวลำที่แน่นอน กับอำชีพ
เกษตรกรรมกำรท ำสวนยำง ท ำงำนเพียงเวลำเช้ำในแต่ละวันจึงท ำให้มีเวลำในกำรปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำ                    
สำธำรณภัยได้มำกกว่ำอำชีพอ่ืน ส่วนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีรำยได้สูงกว่ำ 10,000 บำทต่อเดือน จะมี
ควำมพร้อมในกำรมีส่วนร่วมมำกกว่ำกลุ่มที่มีรำยได้ที่ต่ ำกว่ำ ทั้งนี้ผู้ที่มีรำยได้ต่ ำย่อมต้องให้ควำมส ำคัญกับกำร
ท ำงำนหำเลี้ยงครอบครัว จึงท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้เต็มที่ ส่วนอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีระยะเวลำกำรเป็นอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนมำกกว่ำ 5 ปีขึ้นไป ย่อมได้รับทรำบ
หลักกำรแนวทำงในกำรด ำเนินงำนและผ่ำนกำรปฏิบัติงำนมำกกว่ำ จึงท ำให้มีควำมรู้ควำมช ำนำญ และมี
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนป้อนกันและบรรเทำสำธำรณภัยมำกกว่ำ  ซึ่ งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ                              
เยำวภำ  พูลพิพัฒน์ (2550) เรื่อง กำรมีส่วนร่วมของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ในกำรป้องกันภัย
จำกธรรมชำติของจังหวัดปัตตำนี ผลกำรวิจัยพบว่ำ อำชีพมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมของ อปพร. ในกำรป้องกันภัย
จำกภัยธรรมชำติของจังหวัดปัตตำนี นอกจำกนี้ยังมีงำนวิจัยของ วันเพ็ญ นพไธสง (2552) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรมี
ส่วนร่วมของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในจังหวัด
นครรำชสีมำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ รำยได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมของ อปพร. ในกำรป้องกันและบรรเทำ                
สำธำรณภัยในจังหวัดนครรำชสีมำ และงำนวิจัยของ สมจิตร  เสำะสมบูรณ์ (2548) เรื่อง กำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในฐำนะ อปพร. ในงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของเทศบำล : กรณีศึกษำเทศบำลนครอุบลรำชธำนี จังหวัด
อุบลรำชธำนี ผลกำรวิจัยพบว่ำ สมำชิก อปพร. ที่มีระยะเวลำกำรเป็นสมำชิกแตกต่ำงกัน มีส่วนร่วมในกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยแตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบโดยสมำชิกที่มีระยะเวลำ 6-10 ปี มีจิตอำสำมำกกว่ำ 
สมำชิกที่มีระยะเวลำ 1-5 ปี  
 ส ำหรับอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีเพศ อำยุ และระดับกำรศึกษำต่ำงกัน พบว่ำ มีจิตอำสำต่อ
กิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยไม่ต่ำงกัน ที่เป็นเช่นนี้อำจเพรำะว่ำรัฐบำลสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน โดยยึดหลักควำมเสมอภำคชำยหญิง ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
2540 และ 2550 จึงท ำให้ประชำชนทั้งหญิงและชำยที่มีจิตอำสำ สำมำรถเข้ำร่วมเป็นสมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือนได้เท่ำเทียมกัน ส่วนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนที่มีอำยุและกำรศึกษำต่ำงกันนั้น ทุกคนจะได้รับ
ข้อมูลต่ำง ๆ และมีรูปแบบกำรท ำงำนที่ใช้ทักษะเหมือนกัน จึงท ำให้อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนไม่ว่ำจะมีอำยุ
เท่ำใด หรือมีกำรศึกษำระดับใดก็สำมำรถปฏิบัติงำนเป็นรูปแบบเดียวกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ                           
วันเพ็ญ นพไธสง (2552) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย พลเรือน (อปพร.) ในกำร
ป้องกันและบรรเทำ สำธำรณภัยในจังหวัดนครรำชสีมำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ เพศไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมของ 
อปพร.    ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในจังหวัดนครรำชสีมำ นอกจำกนี้ยังมงีำนวิจัยของ พรสรวง เถำตะกู 
(2550) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
เทศบำลต ำบลในจังหวัดนครปฐม ผลกำรวิจัย พบว่ำ อปพร. ที่มีอำยุต่ำงกัน มีกำรปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำ              
สำธำรณภัยไม่ต่ำงกัน และงำนวิจัยของ เยำวภำ พูลพิพัฒน์ (2550) เรื่อง กำรมีส่วนร่วมของอำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ในกำรป้องกันภัยจำกธรรมชำติของจังหวัดปัตตำนี ผลกำรวิจัยพบว่ำ ระดับกำรศึกษำไม่มี
อิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมของ อปพร. ในกำรป้องกันภัยจำกภัยธรรมชำติของจังหวัดปัตตำนี 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำจิตอำสำ 
  1.1 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควรเป็นผู้จุดประกำย และสนับสนุนให้เกิดกลุ่มจิตอำสำ
อย่ำงแพร่หลำยในชุมชน โดยเฉพำะกลุ่มอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนเพ่ือจักได้แบ่งเบำภำรกิจกำรป้องกัน และ
บรรเทำสำธำรณภัยของชุมชน 
  1.2 ควรมีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่เน้นเรื่องกำรท ำประโยชน์เพ่ือส่วนรวมเพ่ิมขึ้น โดยให้มี
เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและอำสำสมัครป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพ่ือเสริมสร้ำง กำรมีจิตอำสำ/
จิตส ำนึกสำธำรณะไปสู่ชุมชน 
  1.3 ควรมีกำรเพ่ิมช่องทำงเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนของอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนให้ประชำชำนได้รับทรำบมำกยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชำชนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรมีจิตอำสำในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
  1.4 ควรมีกำรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนให้แก่
ประชำชนที่สนใจอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ประชำชนได้รับทรำบถึงบทบำท และ
หน้ำที่ของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
  1.5 ควรมีกำรมอบรำงวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีจิตอำสำท ำประโยชน์เพ่ือสังคมในกำร
ปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ให้เป็นแบบอย่ำงแก่ชุมชนเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงค่ำนิยมให้ประชำชน
มีจิตส ำนึกกำรมีจิตอำสำต่อกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยดียิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษำวิจัยเรื่องปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย  
พลเรือนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  2.2 ควรศึกษำวิจัยเรื่องแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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ความพร้อมในการบริหารการจัดการการวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดปัตตานี 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

___________________________ 
  

 การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพร้อมในการบริหารจัดการการวางผังเมืองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดปัตตานี ด้านโครงสร้างองค์กรด้านบุคลากรด้านงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์
และด้านอาคารสถานที่ในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดท าผังเมืองรวมจากกรมโยธาธิการ และ                
ผังเมืองกระทรวงมหาดไทย โดยศึกษาจากความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดปัตตานี  จ านวน 212 คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหาร                  
ส่วนต าบลปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผอ.กองช่าง/หัวหน้าส่วนโยธา และ ผอ.กองคลัง/
หัวหน้าส่วนการคลัง  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้ค่าที (t-test)  และค่าเอฟ (F-test) และถ้าพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ความพร้อมในการบริหารจัดการการวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดปัตตานี  
ในด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านอาคารสถานที่ โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับความพร้อมปานกลางมี 3 ด้าน คือ                  
ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านอาคาร  และด้านวัสดุอุปกรณ์  ส่วนด้านที่มีระดับความพร้อมน้อยมี 2 ด้าน คือ 
ด้านงบประมาณ  และด้านบุคลากร  
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ในจังหวัดปัตตานีจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภท/ต าแหน่ง ประสบการท างาน                 
การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง พบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเพศ
อายุ ระดับการศึกษา ประเภท/ต าแหน่ง ประสบการท างาน การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการวางผัง
เมือง แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด
ปัตตานีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study the level of opinion on the readiness of 
local government in administration of city planning operation in Pattani province and 2) to 
compare the level of opinion on it. The population used in the study consisted of 212 
personnels from local government in Pattani province. The questionnaire was the tool used 
for data collection. The statistics used in data analysis were percentage, mean standard 
deviation, t-test, F-test and Scheffe’s test.   
 The finding were as follows  
 1. The level of the opinion on the readiness of local government in the 
administration of city planning operation in Pattani province was moderate in organizational 
structure building and materials and lowest in personnel. 
 2. People with different genders, age, level of education, type / position experience 
and training course had different opinions on the readiness of local government in the 
administration of city planning operation in Pattani province.   
 
ค าส าคัญ  
  ความพร้อม การบริหารจัดการ ผังเมือง 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 14 ตั้งแต่มาตรา 281 ถึงมาตรา 290 
รวม 10  มาตรา สาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น โดยองค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและ              
การคลัง รวมถึงอิสระในการบริหารองค์กร ภายใต้การก ากับดูแลเท่าที่จ าเป็นภายในกรอบของกฎหมายเท่านั้น 
ทั้งนี้เพ่ือให้การกระจายอ านาจไปยังส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ 
นอกจากนี้เพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่ได้บัญญัติไว้ในหมวดที่ 5 มาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นไว้ทั้งสิ้น 31 ภารกิจ                 
ในจ านวนนั้น มีภารกิจด้านการวางผังเมืองเป็นภารกิจหนึ่งด้วย 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 บังคับใช้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2518 ได้ก าหนดขั้นตอน
และกระบวนการวางผังเมืองโดยละเอียดชัดเจนและให้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ว่า เป็น
การสมควรเพ่ิมบทบัญญัติให้ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปรับปรุงและขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมกับ
สามารถเพ่ิมจ านวนและหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมให้กับท้องถิ่นมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถ
วางและจัดท าผังเมืองเฉพาะได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ของ แต่ละท้องถิ่น ส่งผลให้                
การวางจัดท า และการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวม บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ  ผังเมืองอย่างกว้างขวางและ
รวดเร็ว อันจะก่อให้เกิดผลดีแก่การผังเมืองยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่ามีท้องถิ่นใดสามารถด าเนินภารกิจ
ผังเมืองได้โดยล าพัง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ดังจะเห็นได้จากสถิติจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้
ด าเนินการจัดท าผังเมืองแล้วเสร็จ มีเพียงจ านวน 170 แห่ง จากจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง                    
4 ประเภท รวมกันถึง 7,853 แห่งทั่วประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2554) ส านักพัฒนาระบบ 
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รูปแบบและโครงสร้าง ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง) ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย จึงเป็นที่น่าสนใจว่า ความล้มเหลวในการจัดท าผังเมืองดังกล่าว มีอะไรเป็นอุปสรรคขัดขวาง ท าไม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกจ านวนมากจึงไม่สามารถจัดท าผังเมืองให้ประสบความส าเร็จได้ ปัญหาเกิดจาก
ความขัดสนด้านงบประมาณ บุคลากร หรือเป็นเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละเลยไม่ให้ความสนใจใน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการผังเมือง เช่น ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สุขลักษณะ ความ
ปลอดภัย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน หรือแม้แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองและชุมชน 
ตลอดจนการด ารงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
 อนึ่งการผังเมืองถือเป็นภารกิจส าคัญที่รัฐต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการ
กระจายอ านาจและแผนปฏิบัติการ อันเกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 กรมโยธาธิการ
และผังเมืองได้เริ่มถ่ายโอนภารกิจด้านการผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วทั้งหมด แต่ใน
ข้อเท็จจริงพบว่าผังเมืองรวมที่ด าเนินการจนสามารถประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับได้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีเพียง 107 แห่งเท่านั้น ในจ านวนนั้นมีระยะเวลาบังคับใช้ตามประกาศหมดอายุไปแล้วกว่า               
50 แห่ง แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไขให้สามารถบังคับใช้ได้อีกแต่ประการใด และ 
ยังมีแนวโน้มว่าที่เหลือที่บังคับใช้อยู่จะหมดอายุการบังคับใช้เพิ่มขึ้นอีก  
 จังหวัดปัตตานีประกอบด้วย 12 อ าเภอ มีจ านวน 115 ต าบล เนื้อที่ 1,940.356 ตารางกิโลเมตร 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร 987,901 ไร่ มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญๆ 16 โรง มีแม่น้ าที่
ส าคัญ 2 สาย คือ แม่น้ าตานี และแม่น้ าสายบุรี ในอดีตจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก
เคยมีฐานะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุกะซึ่งเป็นรัฐอิสระของชาวไทยพุทธในพุทธศตวรรษที่ 7                    
มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รัฐกลันตัน กับรัฐตรังกานูในมาเลเซีย 
ปัจจุบันยังมีซากเมืองเก่าของปัตตานีในยุคนั้นปรากฏให้เห็นที่อ าเภอยะรังในปัจจุบัน และจากการที่มีพ้ืนที่เป็น
ป่าเขา และมีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางยาวประมาณ 170 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองท่าที่ส าคัญและเป็น
ศูนย์กลางการปกครอง การค้า และวัฒนธรรม มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหลายด้าน ทั้งด้านธรรมชาติ 
โบราณสถานทางประวัติศาสตร์และด้านประเพณีวัฒนธรรม จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด
ปัตตานีมี ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 11 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนต าบลอีก 101 แห่ง ปัจจุบันพบว่ามีผังเมืองรวมใช้บังคับเพียง 2 แห่งเท่านั้นคือ ผังเมืองรวมเมือง
สายบุรีกับผังเมืองรวมเมืองปัตตานี เช่นเดียวกับในจังหวัดอ่ืนๆ จะเห็นได้ว่าในจ านวนอีก 100 กว่าแห่งที่เหลือ
ยังไม่ได้จัดท าและบังคับใช้ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งนายช่างโยธา มีหน้าที่ในการประสานการ
จัดท าผังเมืองรวมดังกล่าว จึงสนใจที่จะศึกษาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีมีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจด้านการผังเมืองหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับผู้บริหารในการ
ก าหนดนโยบายปรับปรุง พัฒนาความพร้อมให้แก่องค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการผังเมือง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของบุคลากรท้องถิ่นต่อความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับปานกลางหรือไม่ 
 2. บุคลากรท้องถิ่นที่มีเพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ การฝึกอบรม แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรท้องถิ่นต่อความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท้องถิ่นต่อความพร้อมในการวางผังเมืองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี โดยจ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ประเภทต าแหน่ง 
ประสบการณ์ และการฝึกอบรม  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการวางและจัดท าผังเมืองรวมในจังหวัดปัตตานีจ านวน 452 คน จ านวน 113 แห่ง ในเขต จังหวัดปัตตานี 
ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 แห่ง  เทศบาลเมือง 1 แห่ง  เทศบาลต าบล 11 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 101 แห่ง 
 กลุ่มตัวอย่าง 
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการวางและจัดท า
ผังเมืองรวมในจังหวัดปัตตานีจ านวน 452 คน ซึ่งได้มาโดยใช้สูตรของ Taro Yamane จึงได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 212 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใช้ในศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นซึ่งแบ่งออกเป็น 
3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
    ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานีตาม
กรอบแนวคิดเรื่องความพร้อมหรือสมรรถนะขององค์กรของวรเดช  จันทรศร (2540) ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
    ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือสร้างพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน จังหวัดปัตตานี 
โดยเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5-30 มกราคม 
2555 โดยผู้ศึกษาค้นคว้าได้แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง  
 2. ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทนของผู้ศึกษาค้นคว้าจากองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งด้วยตนเอง พบว่า ได้แบบสอบถามคืนทั้งสิ้น 212 ฉบับ  
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย  เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน และการฝึกอบรมใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจง
ความถี ่และหาค่าร้อยละ 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด
ปัตตานี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) โดยน าการตอบแบบสอบถาม 
มาก าหนดให้คะแนนการตอบดังนี้  
 3. น าคะแนนที่ได้จากข้อ 2 มาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้าน 
และโดยรวมแล้วก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) 
 4. การเปรียบเทียบความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี               
ตามความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดปัตตานี ที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน และการฝึกอบรม แตกต่างกัน ใช้ค่า t-test และ F-test (One Way 
ANOVA) และใช้วิธีการของ Scheffe ในการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยแบบพหุ (Multiple 
Comparison) 
 5. ประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการ
จัดท าผังเมืองรวมน ามาวิเคราะห์เนื้อหาและเรียงล าดับความถี่ในแต่ละประเด็นแล้วน าเสนอโดยการพรรณนา
ความ 
 
ผลการวิจัย  
 วิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 212 คน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา  
ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ  ดังรายละเอียด 
 เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศชาย จ านวน133 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 และเพศ
หญิง จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 
 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ อายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมา 
อายุ 36 - 45 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 อายุ 26-35 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และ อายุ                     
ไม่เกิน 25 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8   
 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.6 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 20 คน                
คิดเป็นร้อยละ 9.4 
 ต าแหน่งหน้าที่การท างานมีจ านวนเท่ากัน คือ53 คนคิดเป็นร้อยละ  25  
 ประสบการณ์ท างานส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ 6-10 ปี จ านวน 
110 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 รองลงมามีประสบการณ์ท างานตั้งแต่ 11-15 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.5 ประสบการณ์ท างานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1และผู้ที่มีประสบการณ์ท างาน
ตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5  
 การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 1 ครั้ง 
จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมา คือไม่เคยอบรม จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 อบรม               
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2 ครั้ง จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 อบรม 3 ครั้ง จ านวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 อบรมมากกว่า 
3 ครั้ง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .9 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครอง
    ท้องถิ่นใน จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามรายด้านและโดยรวม 
 

ความพร้อม n=212 ระดับความพร้อม 
 
   S.D. 

ด้านโครงสร้างองค์กร 3.05 0.84 ปานกลาง 
ด้านบุคลากร 2.19 0.90 น้อย 
ด้านงบประมาณ 2.31 0.66 น้อย 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ 2.41 0.98 ปานกลาง 
ด้านอาคารสถานที ่ 2.56 0.94 ปานกลาง 

ความพร้อมรวม 2.50 0.80 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน จังหวัด
ปัตตานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย ( =2.50, S.D.=0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีระดับความพร้อมปานกลางมี 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างองค์กร ค่าเฉลี่ย ( =3.05, S.D.=0.84) สูงที่สุด 
รองลงมา ด้านอาคารสถานที่ ค่าเฉลี่ย ( =2.56, S.D.=0.94) และด้านวัสดุอุปกรณ์ ค่าเฉลี่ย ( =2.41, 
S.D.=0.98) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีระดับความพร้อมน้อยมี 2 ด้าน คือ ด้านงบประมาณ ค่าเฉลี่ย ( =2.31, 
S.D.=0.66) และด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย ( =2.19, S.D.=0.90) 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ใน จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง ประสบการท างาน และ
การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง 
 จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ท างาน โดยภาพรวม พบว่า พนักงานองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นที่มีเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ท างาน ต่างกันจะมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านผังเมืองของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น แตกต่างกัน 
 จ าแนกตามประเภทต าแหน่งการท างาน การฝึกอบรม โดยภาพรวม พบว่า พนักงานองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นที่มีประเภทต าแหน่งการท างาน การฝึกอบรมแตกต่างกันจะมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้าน               
ผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. ระดับความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในจังหวัดปัตตานี โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสาโรช แก้วใส (2547) ที่ได้ศึกษาความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
ตามนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ผลการศึกษาพบว่าบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม
นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง              

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

344 

จะเห็นได้ว่าความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละแห่งยังไม่มีความพร้อมในการ
วางผังเมือง 
  1.1 พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านอาคาร
สถานที่ มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านโครงสร้าง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ หน่วยงานมีการระบุ
ภารกิจการจัดผังเมืองรวมในโครงสร้างไว้อย่างชัดเจนกิจ ด้านวัสดุอุปกรณ์ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือวัสดุอุปกรณ์
ส านักงานในการจัดท าผังเมืองรวมของหน่วยงาน และด้านอาคารสถานที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปริมาณพ้ืนที่
ส าหรับปฏิบัติงานด้านผังเมืองของหน่วยงาน ส่วนด้านงบประมาณและด้านบุคลากร มีความพร้อมน้อย ในด้าน
งบประมาณ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือหน่วยงานได้ตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับงานผังเมือง และด้านบุคลากร ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายมีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจการวางผังเมือง 
  1.2 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเพศต่างกันจะมีความพร้อมในการวางผัง
เมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสาโรช แก้วใส (2547) พบว่าบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีเพศและต าแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความเห็นว่าความพร้อมเพ่ือการรองรับการถ่าย
โอนภารกิจตามนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นแตกต่างกัน 
 2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่น                 
ในจังหวัดปัตตานี ที่มีเพศแตกต่างกัน ความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นในทุกด้าน 
ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์กรด้านบุคลากรด้านงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านอาคารสถานที่ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามอายุโดยภาพรวม พบว่า ความพร้อมในการวางผัง
เมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีอายุแตกต่างกันจะมี ความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
ที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านต่างๆมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวม พบว่า ความพร้อมในการ
วางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีความพร้อมในการวางผังเมืองของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน
ด้านโครงสร้างองค์กรด้านบุคลากร ไม่แตกต่างกัน แต่ใน  ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านอาคาร
สถานที่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามต าแหน่งการท างานโดยรวม 
พบว่า ความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีต าแหน่งการท างานแตกต่างกัน มีความ
พร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความ
พร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีต าแหน่งการท างานแตกต่างกัน มีความพร้อมในการ
วางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านโครงสร้างองค์กรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ 
และด้านอาคารสถานที่ ไม่แตกต่างกันจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยภาพรวม พบว่า ความพร้อมในการ
วางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มีความพร้อมในการวางผังเมืองของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน ความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ในด้านงบประมาณ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ และด้านอาคารสถานที่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05จ าแนกตามการฝึกอบรม โดยภาพรวม ความพร้อมใน
การวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการฝึกอบรมหลักสูตรี่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง แตกต่างกัน 
มีความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

345 

ความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีการฝึกอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการวางผัง
เมืองแตกต่างกัน มีความพร้อมในการวางผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านโครงสร้างองค์กร              
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและด้านวัสดุอุปกรณ์ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอาคารสถานที่ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. การกระจายอ านาจการวางผังเมือง ควรใช้รูปแบบผสมผสารทั้งการแบ่งอ านาจ การมอบอ านาจให้
ท้องถิ่น และการมอบหมายหน้าที่ในการวางและจัดท าผังเมืองให้แก่  บริษัทที่ปรึกษาด าเนินการ เนื่องจาก
ท้องถิ่นมีข้อจ ากัดในด้านก าลังบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน ได้แก่ วิศวกร นักผังเมือง เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ผังเมือง หรือช่างเขียนแผนที่และยังรวมถึงวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทันสมัย 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลโดยเร่งด่วนในการเพ่ิมอัตราก าลังสาย
วิชาชีพด้านผังเมืองหรือต าแหน่งที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการวางผังเมือง และผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่า งด าเนินการตามล าดับความ
จ าเป็นเร่งด่วน   
 ข้อเสนอแนะในกาวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการส ารวจปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการถ่ายโอนภารกิจด้านการวางผังเมืองในด้านต่าง ๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งเพ่ือหาทางออกของปัญหาต่าง ๆ ให้น้อยลง 
 2. ควรมีงบประมาณในการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อเพ่ิมเติมให้กับบุคลากรในหน่วยงานเพราะ
บุคลากรมีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเพ่ือน ามารู้มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานและเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ ตามแนวคิดของ
แคทซ์ (Katz) คือ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด 1 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ านวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่น .987 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูลค่าสถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติค่าที (t-test 
Independent)   
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด 1 เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา 
มีทักษะการบริหารงานทั้ง 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่ทักษะด้านเทคนิคมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =3.79, 
S.D.=0.62) รองลงมาคือ ด้านความคิดรวบยอด ( =3.73, S.D.=0.65) และด้านมนุษยสัมพันธ์ ( =3.59, 
S.D=0.58) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 2. ครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด 1 ที่มีประสบการณ์การ
ท างานต่างกัน เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารงานทั้งภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

 
ABSTRACT 

         The purposes of this research were to study and compare the dministrative  skills of 
the school administrators classified by working expericnes under Buri ram Primary 
Educational Service Area Office 2 according to the Concept of Katz in terms of technical skill, 
human relationship skill, and conceptual skill. The sample included 108 teachers under Buri 
ram Primary Educational Service Area Office 2. The instrument was a five-point rating scale 
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questionnaire with a reliability of .987. The statistics used for analysis were percentage, 
mean, standard deviation, and t-test (independent)  
 The research results were as follows 
 1. Overall, The teachers in the quality network of Ban Krued 1 educational quality 
development viewed that the three aspects of managerial skills were at a high level. In 
order of high level to low level, The results were as fallows : technical skill ( =3.79, S.D.= 
0.62) conceptual skill ( =3.73, S.D.=0.65) and human relationship skill ( =3.59, S.D=0.58) 
respectively. 
 2. The teachers in the network of Ban Krued 1 educational quality development, with 
different work experience, viewed that the administrative skills of the school administrators, 
in both overall and each aspects, indicated statistically significant difference at the level of 
.05.  

 
ค าส าคัญ 

 ทักษะการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคน ซ่ึงเป็น
ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลปัจจุบันที่ทรง
พระราชทานแก่ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนที่เข้ารับพระราชทานรางวัลในปี พ.ศ. 2520 ความว่า 
“การศึกษาเป็นเครื่องมืออันส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และ
คุณธรรมของบุคคลเพ่ือให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เมื่อบ้านเมืองประกอบไปด้วยคนที่ มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมท าได้โดยสะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว” 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2548) 
 การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการจัดการศึกษาในระดับที่ส าคัญที่สุดเป็นหัวใจ
ส าคัญของการจัดการศึกษาของชาติ ทั้งนี้เพราะเป็นการศึกษาที่จัดให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ รัฐบาล
ทุกสมัยได้ให้ความส าคัญต่อการศึกษาในระดับนี้เป็นอย่างมาก รัฐได้พยายามจัดและสนับสนุนให้พลเมืองทุก
คนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งวางรากฐานเพ่ือให้ผู้เรียน ได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และความสามารถ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) โดยถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเตม็ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน              
การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสาร และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ เน้นการบูรณาการอย่างสมดุล
ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และพัฒนาการศึกษา การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึง
เป็นรากฐานส าคัญในการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของชาติ เพราะถ้าการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพก็หมายถึง ประชากรส่วนใหญ่ของชาติมีคุณภาพด้วย 
 สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการน านโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ดังนั้นการบัญญัติให้สถานศึกษาเป็น “นิติบุคคล” ในกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนับเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งส าคัญของประเทศ ซึ่ง
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สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ               
การบริหารงานบุคคลและงานบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
โดยตรง การจัดองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนที่จัดบริหารสาธารณะย่อมจะมีอิสระใน
การบริหารทั้งด้านทรัพยากร บุคคล และอ านาจหน้าที่ในกรอบที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจไว้ เพ่ือให้การ
บริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศชาติโดยรวม อย่างไรก็ตามการบริหารสถานศึกษาที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลให้บรรลุผ ลตาม
จุดมุ่งหมายดังกล่าว บุคคลที่มีความส าคัญคือ ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้สร้างกลไกและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
บริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารจะเป็นผู้น าที่สามารถสร้างพลังสมาชิกฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร สั่งการ 
ชี้แนะงานต่าง ๆ และรับผิดชอบในการโน้มน้าวให้สมาชิกทุกคนร่วมมือกันท างาน เพ่ือผลส าเร็จขององค์กรโดย
ส่วนรวม การบริหารจัดการมีความจ าเป็นมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้บริหารต้องอาศัยหลักการและทฤษฎี             
ต่าง ๆ ทางการบริหารเพ่ือเป็นแนวทางในการท าความเข้าใจ ท านาย ตัดสินใจ ควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ ใน
หน่วยงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาวะแวดล้อม และวัฒนธรรมของหน่วยงาน การหาความรู้เพ่ิมเติม 
ติดตามผลการวิจัย ทฤษฎีทางการบริหารแบบใหม่ รู้จักน าเทคนิควิธีการบริหารแบบต่าง ๆ ไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับกระแสพลวัตร ของสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก อันจะน าไปสู่การ
บริหารที่มีประสิทธิภาพท าให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า (บุญชม  ศรีสะอาด, 2552) 
        การบริหารงานของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ตามโครงสร้างถือว่าโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่สุด ใน
การน านโยบายและหลักสูตรไปปฏิบัติเพ่ือให้การศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนจึงมีภารกิจหลักคือ การจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนบรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรซึ่งผลการจัดการศึกษาจะเป็นอย่างไรนั้น 
อยู่ที่การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน และกระบวนการบริหาร  เป็นส าคัญ ซึ่งบุคคลที่จะต้องรับ
ภาระหน้าที่โดยตรงในกระบวนการบริหาร จึงเป็นผู้บริหารโรงเรียนนั่นเอง เนื่องจากในการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารมีความส าคัญที่สุดดังที่ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551) ได้
กล่าวว่า การบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิด
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย แต่จะบริหารและจัดการอย่างไรจะเกิดประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารเป็นตัวจักร
ส าคัญที่สุด เพราะผู้บริหาร เป็นผู้ก าหนดทิศทางการท างาน ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้งหลายเป็น
ผู้น าทางวิชาการสูง มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ รอบรู้ เป็นที่พ่ึงทางวิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มี
ความสามารถในการจัดโครงสร้างและจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับศักยภาพ สอดรับกับภาระและปริมาณงาน       
ซึ่งสอดคล้องกัน 
 จากการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในปีการศึกษา 2554 ได้
สรุปคุณภาพการจัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเฉพาะใน
กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.02 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.85 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.87 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.20 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
13.63 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.19 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 20.46 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.10 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.90 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
11.55 (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2, 2556) ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จึงได้วิเคราะห์และสรุปว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
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คุณภาพการศึกษาของนักเรียนมีหลายอย่างเช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ระบบการบริหาร นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวจักรส าคัญใน
การควบคุม ก ากับ ดูแลการจัดการศึกษาในโรงเรียน ปัญหาของผู้บริหารสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้ 1) ผู้บริหารมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารต่ าจากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2549) 
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีพ้ืนความรู้ระดับปริญญาตรีและปฏิบัติราชการเฉลี่ย ประมาณ 20 -30 ปี มีความรู้
ความสามารถไม่เพียงพอในการบริหารผู้บริหารยึดตนเองเป็นใหญ่ ให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารต่ า ผู้ปกครอง 
ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 2) ผู้บริหารโรงเรียนไม่สนใจพัฒนาตนเอง 3) ขาดระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความคิดว่าการตรวจสอบ  และ              
การประเมินคือ การจับผิด การตรวจสอบและประเมินผู้บริหารโรงเรียนจึงด าเนินการเฉพาะกรณีที่มีความผิด
ชัดเจน หรือเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง การประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานมีค่อนข้างจ ากัด              
4) ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนต่ า เนื่องจากรัฐเข้าไปมีบทบาทใน
การบริหารการศึกษา และบริหารงานบุคคลในโรงเรียนค่อนข้างสูง ทั้งท าหน้าที่ก าหนดบทบาทของการบริหาร 
ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมมาก ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การจัด
การศึกษาในสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ  

   จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง มีประสิทธิผล
ต่ า และงานวิจัยทางการศึกษา ได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาว่า การที่
ผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ 
ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา เซอร์จิโอวานนี่ (Sergiovanni, 
1983) ได้เสนอแนวคิดว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศนั้น จะต้องเป็นผู้มี
ทักษะการบริหาร เพราะผู้บริหารโรงเรียนจะสามารถเลือกเน้นความสนใจในสิ่งที่เป็นความส าคัญและเป็น
ค่านิยมของโรงเรียนได้ ผู้บริหารสถานศึกษานับว่าเป็นผู้ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรู้
ความสามารถในการบริหารงาน โดยรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ดังที่ แคทซ์ 
(Katz, 1974) กล่าวถึง ทักษะที่จ าเป็นของผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จมี 3 ทักษะ คือ ทักษะด้านความคิด
รวบยอด ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะด้านเทคนิค นอกจากนี้ เดรคและโรว์ (Drake & Roe, 1986) ยังได้
ระบุว่า ทักษะที่จ าเป็นในการบริหารสถานศึกษานั้น ควรมีทักษะทั้ง 3 ด้านของแคทซ์ และเพ่ิมอีก 2 ทักษะ 
คือ ทักษะด้านความรู้ความคิด และทักษะทางด้านการศึกษาและการสอน ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนใน
สถานศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (ราชกิจจานุเบกษา, 2546) ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง
ทักษะที่จ าเป็นต่อการบริหารงานไว้หลายด้านด้วยกันแต่ผู้วิจัยได้ก าหนดทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะด้านเทคนิค  
ด้านมนุษยสัมพันธ์  และด้านความคิดรวบยอด ตามแนวคิดของแคทซ์ เป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจัย เพราะ
ผู้วิจัยเห็นว่าทักษะการบริหารทั้ง 3 ด้าน ของผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน 
อันเป็นจุดหมายส าคัญของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกันถ้าผู้บริหารไม่ใช้
ทักษะในการบริหารงาน ใช้แต่ความรู้เพียงอย่างเดียวย่อมท าให้การบริหารงานล้มเหลวหรือขาดประสิทธิภาพ
ได้ ด้วยเหตุผลนี้ผ ู ้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ เพ่ือน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการเสนอแนวทางใน
การพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ให้อยู่ในระดับสูงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโดยรวมต่อไป 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การท างานแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามประสบการณก์ารท างาน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บ้านกรวด 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ านวน 150 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบ้านกรวด 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan (อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 108 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีกี่สุ่มแบบแบ่งชั้นการค านวณ
เทียบตามสัดส่วนโรงเรียน 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือใช้
สอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด 1 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) โดยประมวลแนวความคิดที่ได้ศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะ              
การบริหารงาน 3 ด้าน ตามแนวคิดของแคทช์ แบ่งออกแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านประสบการณ ์              
การท างาน มีลักษณะเป็นแบบเติมค าตอบ จ านวน 1 ข้อ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานตามแนวคิดของแคทช์ จ าแนกได้ 3 ด้าน คือ 
ด้านเทคนิค ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความคิดรวบยอด แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543) แบ่งเป็น 5 ระดับ 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือ น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และน า
แบบสอบถามปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
 + 1    หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
 0      หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
 - 1     หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
 น าแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ มาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Item-Objective Congruence Index : IOC) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) และเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 น าแบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์หา
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ความเที่ยงตรงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out)  กับครูผู้สอน จ านวน 30 คน ซึ่งไม่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ น าผลการทดลองมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา โดยวิธีของ 
ครอนบัค (Cronbach อ้างถึงใน  ชิดชนก เชิงเชาว์, 2535) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 0.987 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละ ข้อมูลทักษะการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และ                
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 เปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ใช้การทดสอบสถิติค่าที แบบสองกลุ่มเป็น
อิสระต่อกัน (Independent t-test) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเทคนิค  
รองลงมาคือด้านความคิดรวบยอด ต่ าสุดคือด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะด้านความคิด
รวบยอด จ าแนกตามประสบการณ์การท างานคือ น้อยกว่า 20 ปี และตั้งแต่  20 ปีขึ้นไป โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีประเด็นน่าสนใจที่น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อยู่ในระดับมาก  การที่ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้ อาจจะเนื่องมาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ทุกคนได้ผ่าน
การฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ก่อนที่จะเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากนี้ใน
แต่ละปีการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ก าหนดให้มีโครงการอบรม
สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ทักษะการปฏิบัติ งาน ซึ่งการฝึกอบรมก็จะเกี่ยวกับการ
บริหารงาน 3 ด้าน คือ ด้านเทคนิค ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความคิดรวบยอด เป็นหลักสูตรในการพัฒนา
ผู้บริหารอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ แคทซ์ (Kanz, 1955) กล่าวว่า ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่สามารถจะแยกแยะเป็นแต่ละ
ด้านในเวลาปฏิบัติงานจริง และเน้นว่าผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะทั้ง 3 ด้าน และสมควรจะพัฒนาให้ก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารได้เพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ ความสามารถในการใช้ทักษะการบริหารอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้การบริหารมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ที่ผลการวิจัยออกมาเช่นนี้ อาจเป็น
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เพราะผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ทั้งหมดจ านวน 13 โรงเรียน  มีทั้งผู้บริหารที่เป็นอยู่เดิมแล้ว และ
ผู้บริหารที่เข้าสู่ต าแหน่งใหม่ ครูผู้สอนจึงมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปตามประสบการณ์การท างาน ซึ่งมี
มุมมองได้ว่า ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
กระบวนการวิจัย การสร้างสื่อนวัตกรรม ตลอดจนความมุ่งมั่นของผู้บริหารในแต่ละแห่งที่แสดงออกมาให้
บุคลากร ในหน่วยงานได้รับรู้ ผู้บริหารที่เข้าสู่ต าแหน่งใหม่ๆ จะมีความความรู้ ความสามารถ ความช านาญ                  
มีความตั้งใจในการท างาน และมีความคิดใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการด้านการจัด
การศึกษา  ส่วนผู้บริหารที่ปฏิบัติงานมานานแล้ว อาจจะยึดติดอยู่กับแนวทางที่เคยปฏิบัติมาจนเป็นความเคย
ชิน เหนื่อยล้าในการบริหารงาน  มีอายุราชการนาน แต่ก็มีการพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ าเสมอ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บริหารโดยมีประสบการณ์  ความช านาญ การประสานสัมพันธ์กับชุมชน องค์กรท้องถิ่น ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้เป็นอย่างดี 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัย พบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องด ารงรักษาไว้ซึ่ง
คุณภาพ และมุ่งม่ันสร้างเสริมให้ดียิ่งข้ึนไปอีก เพราะคุณภาพไม่มีที่สิ้นสุด โดยการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วย
ตนเอง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดต้องจัดหา
แนวทางในการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้ทันยุคทันสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

2. จากผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามตัวแปรต้นประสบการณ์การท างานคือ น้อยกว่า  
20 ปี และตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อาจเกิดจากความช านาญในการบริหารงาน
ของผู้บริหารที่มีอายุงานมากกว่ากล้าคิดกล้าตัดสินใจ เข้าใจบริบทของโรงเรียนในทุกๆ ด้าน แต่ผู้บริหารที่มี
อายุงานน้อยกว่า อาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างสมประสบการณ์ ความช านาญ  เรียนรู้ปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผล
ต่อการบริหารโรงเรียน ซึ่งคงใช้เวลาไม่มากนักเพราะเป็นผู้บริหารยุคใหม่  มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
ตั้งใจในการพัฒนาการจัดการศึกษาอยู่แล้ว 
 3. จากผลการวิจัยทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ทั้ง 3 ด้าน มีบางเรื่องที่ผู้บริหารให้ความส าคัญน้อย ควรใช้ทักษะด้านต่อไปนี้ให้
มากขึ้นคือ 
  3.1 ผู้บริหารน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริหารในองค์กร ผู้บริหารใช้ทักษะด้านนี้
น้อยที่สุดในทักษะด้านเทคนิค ซึ่งปัจจุบันนี้การวิจัยเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ผู้บริหารจะต้องพัฒนาตนเองโดยท าความเข้าใจกับขั้นตอนการท างานวิจัย เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาเอกสาร
ผลงานการวิจัย ท าการวิจัยในหน่วยงานของตนเอง การน าผลการวิจัยมาใช้ ในการปรับปรุงงาน เป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนาของคร ู
  3.2 ผู้บริหารจัดให้มีการพบปะสังสรรค์กันนอกเวลา เพ่ือสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน 
ผู้บริหารใช้ทักษะด้านนี้น้อยที่สุดในทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากปัจจุบันสถานศึกษามีงาน
มาก ผู้บริหารไม่ค่อยมีเวลา ผู้บริหารประชุมสัมมนาบ่อย หรือผู้บริหารไม่ชอบการพบปะสังสรรค์ คิดว่า
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บุคลากรในสถานศึกษามีความคุ้นเคยอยู่ด้วยกันมานาน ดังนั้นผู้บริหารจึงควรจัดให้มีการพบปะสังสรรค์กัน
นอกเวลาบ้าง เพ่ือให้บุคลากรได้พูดคุยปรึกษาหารือกันและสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกันตามความเหมาะสม 
                   3.3 ผู้บริหารวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ภายในโรงเรียนได้ถูกต้อง ผู้บริหารใช้
ทักษะด้านนี้น้อยที่สุดในทักษะด้านความคิดรวบยอด อาจเนื่องมาจากขาดความรู้  ความเข้าใจในระบบการ
บริหารงาน ไม่มีการน าทฤษฎีการบริหารมาใช้ ซึ่งผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนความคิด หันมาศึกษารายละเอียด 
และน าทฤษฎีการบริหารใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
 4. ปัญหาจากการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า ผู้บริหารน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริหารในองค์กร  
ผู้บริหารจัดให้มีการพบปะสังสรรค์กันนอกเวลา เพ่ือสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน  และผู้บริหารวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ภายในโรงเรียนได้ถูกต้อง ผู้บริหารใช้ น้อยที่สุด ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดควรจะศึกษาข้อมูลในเชิงลึก เพ่ือประกอบการ
วางแผนในการพัฒนาผู้บริหารในกลุ่มที่มีปัญหาในการบริหารงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เช่น อบรมเข้ม
ประชุมปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน การน าเทคนิคบริหารใหม่ๆ เข้ามาใช้ในหน่วยงาน และมีการติดตามประเมินผล
เป็นระยะ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตอ่ืนๆ 
 2. ควรมีการวิจัยทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ตามตัวแปรอื่นๆ 
 3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
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___________________________ 
  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาถึงระดับความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาต่อการ
พัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ 2) ศึกษาเปรียบเทียบความพร้อม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล  กลุ่มผู้บริหารฝ่ายราชการประจ า  กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จ านวน
ทั้งสิ้น 210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบที (t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวโดยใช้ค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe′) ที่ระดับนัยส าคัญท่ีสถิติ .05 

ผลการวิจัยพบว่า : 
  1. ระดับความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาต่อการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตาม
แนวทางวินัย 5 ประการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.27,S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการคิดเชิงระบบ (  =4.29,S.D.=0.87) รองลงมาคือ ด้านการ
เรียนรู้เป็นทีม ( =4.28,S.D.=0.54) ด้านรูปแบบความคิด ( =4.27, S.D.=0.73) ด้านบุคคลที่รอบรู้                
( =4.25,S.D.=0.56) และด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ( =4.24) ตามล าดับ   

2. การเปรียบเทียบความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาต่อการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุการท างาน 1-5 ปี มีความพร้อมต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่ากลุ่มที่มีอายุการท างาน 6-10 ปี   

3. การเปรียบเทียบความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาต่อการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ จ าแนกตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า บุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน
มีผลท าให้ความพร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ABSTRACT 

This independent research was a quantitative study, with the objective to examine 
the readiness level of Yala city municipal personnel and to compare their preparedness 
distributed by personal factor, environmental factor, as well as guideline in readiness 
development for Yala city municipal personnel toward being a learning organization.                  
The population of this study was divided into 3 groups including administrators and 
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municipal council members, administrative official staff, and operating staff, 210 subjects in 
total. The instrument for data collection was a purposive questionnaire constructed by 
researcher according to concept idea of the research.  The statistics applied in data analysis 
included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test of one-way 
ANOVA, Cheffe’s method of pairwise comparisons was employed for any variance found, at 
a statistically significant level of .05. 

The study results indicated that 
1. Yala city municipal personnel were ready for a learning organization according to    

5 disciplinary guidelines, at a high level ( =4.27,S.D.=0.50) 
2. It was found from hypothesis testing that the target group with 1-5 years working 

duration was better prepared for a learning organization than those with 6-10 years working 
duration. 

3. Personnel differing in knowledge about learning organizations were significantly 
different in their preparedness toward being a learning organization, with a statistical level of 
.01. For guideline in personnel development, it was suggested that the organizational 
information system should be concretely organized, with a data warehouse established.       
 

ค าส าคัญ  
 ความพร้อมของบุคลากรเทศบาล การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

ความส าคัญของปัญหา 
กระแสการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือองค์กร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วและรุนแรง ก็ด้วยปัจจัยที่เกิดจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และความซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจ โลกปัจจุบันได้ผ่านเข้าสู่ยุคคลื่นลูกที่สามคือ ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร
เรียบร้อยแล้ว ในยุคนี้เครื่องมือในการขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจไม่ใช่ปัจจัยในการ
ผลิตที่เรียกว่า 4L แต่เป็นการเน้นการใช้ปัญญาและความรู้ หรือที่กล่าวโดยทั่วกันว่าโลกในยุคปัจจุบันเป็นโลก
แห่งปัญญาและความรู้ที่เรียกว่า KBES (Knowledge-Based Economy and Society) ในยุคสังคมแห่งการ
เรียนรู้และภูมิปัญญา ปัจจัยอย่างหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงคือความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ที่สามารถรับและส่งข้อมูลข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ การเคลื่อนไหวทางธุรกิจการค้า วิทยาการ ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา และวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจากแห่งหนึ่ง ไปสู่อีกแห่ง
หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรืออีกนัยหนึ่งที่เรียกว่า “โลกาภิวัตน์” ดังนั้น การบริหารราชการใน
อนาคตจึงเน้นผลสัมฤทธิ์ มีความยืดหยุ่น และมีความรวดเร็วในการสนองตอบความต้องการของประชาชน 
และกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ยิ่งไปกว่านั้นการก้าวเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและความรอบรู้เป็น
แรงผลักดันท าให้องค์กรต้องการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความคุ้มค่าจากภูมิปัญญาและ
ความรอบรู้ที่มีอยู่เปลี่ยนสินทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นทุน ซึ่งมีผลให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้เป็น
แบบ Knowledge Worker อีกด้วย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือก าเนิด
ขึ้นมาจากแนวคิดและหลักการกระจายอ านาจจากการบริหารส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นโดยการกระจายอ านาจ
บางส่วนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีอ านาจด าเนินกิจการภายในอาณาเขตของตน 
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ด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นหรือขององค์กรนั้นเองโดยราชการบริหารส่วนกลางเพียงแต่ควบคุม
แต่ไม่ได้เข้าไปบังคับบัญชาสั่งการ มีภารกิจหน้าที่ส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจรวมไป
ถึงการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงเพราะ
ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นนั้นย่อมมีความแตกต่างกันต่อการจัดบริการสาธารณะตาม
พระราชบัญญัติการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบัน ได้ก าหนดและให้ความส าคัญ ในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างในด้านการเมือง                  
การบริหารและการจัดการตลอดจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงความสัมพันธ์ของสถาบันต่าง ๆ ในยุค
สังคมใหม่ การปฏิรูปในครั้งนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการการบริหารการจัดการของภาครัฐ 
โดยมีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม และด้านการสาธารณสุข จากสภาพการณ์ดังกล่าวข้างต้น ล้วนส่งผลให้ทุกภาค
ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์                     
การด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบจะมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา  และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้นั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความพร้อมในการพัฒนา
องค์กรให้เป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นมีลักษณะเป็นองค์การที่มีการมุ่งเน้นในการ
กระตุ้น เร่งเร้า และจูงใจ ให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา                 
เพ่ือขยายศักยภาพของตนเองและขององค์กร ในการที่จะลงมือปฏิบัติภารกิจนานัปการให้ส าเร็จลุล่วง โดย
อาศัยรูปแบบของการท างานเป็นทีมและการเรียนรู้ร่วมกันตลอดจนมีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ ที่จะ
ประสานกันเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบที่ยั่ งยืนต่อการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ตลอดไป                        
(เดชน์ เทียมรัตน์ และกานต์สุดา มาฆะศิรานนท์, 2544) 

เทศบาลนครยะลา  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการกระจายอ านาจการ
ปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน 
ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
พ.ศ. 2479 ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครยะลา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 
112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2538 ยกฐานะโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 
2538 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีเขตพ้ืนที่ 19.4 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองชายแดนที่มีผังเมืองที่สวยงามและมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามและศาสนาอ่ืนฯ ในช่วงต้นปี 
2547 เทศบาลนครยะลาประสบปัญหาในการบริหารงานเป็นอย่างมาก ตามบริบทที่เกิดขึ้นของสถานการณ์
ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ท าให้เกิดปัญหา
สมองไหล ปัญหาการมีความคิดแปลกแยกแตกต่างกันในสังคม ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการ
บริหารงานเพ่ือปรับตัวให้ทันต่อสภาพการณ์และสร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการที่ผ่านมาผู้บริหารของ
เทศบาลนครยะลา ได้ก าหนดกลยุทธ์และมุ่งเน้นการพัฒนาภายในองค์กรโดยให้ความส าคัญต่อทรัพยากร
มนุษย์เป็นหลักมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นสภาวะทาง
สังคม เศรษฐกิจและงบประมาณ โดยเฉพาะเพ่ือแก้ไขปัญหาบุคลากรที่ขอย้ายออกนอกพ้ืนที่เพราะสถานการณ์
ความไม่สงบ กอปรกับขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาท างานในพ้ืนที่ บุคลากรที่มีอยู่รู้แต่หน้าที่ของ
ตนเองแต่ไม่รู้เป้าหมายขององค์กร หรือรู้ปัญหาขององค์กรว่าอยู่ที่ใดแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร 
ยึดติดกับเหตุการณ์และมีความเข้าใจผิดคิดว่าการเรียนรู้นั้นมาจากประสบการณ์เท่านั้นแต่ไม่เข้าใจในความ
แตกต่างของอดีตกับปัจจุบัน ไม่มีการถ่ายทอดความรู้และรู้ไม่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงได้ปรับปรุง
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รูปแบบการพัฒนาด้านบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพโดยเน้นการสร้างทีมงานและพัฒนาทีมให้เป็นมือ
อาชีพการพัฒนาทักษะการคิดเอ้ือให้เกิดโอกาสในการหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core competence) ขององค์กร ตั้งมาตรฐานการท างานให้
สูงขึ้น และยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporation Social Responsibility) คือตระหนักในการ
ท างานเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประชาชน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแบ่งปันความรู้โดยใช้
เทคนิค KM (Knowledge Management) เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
และเพ่ือเป็นการน าองค์กรก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

เทศบาลนครยะลา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยที่
ตระหนักในความส าคัญของการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาถึงความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้เพ่ือให้ตอบ
ค าถามการวิจัยว่ามีระดับความพร้อมบุคลากรของเทศบาลนครยะลาต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็น
อย่างไรและมากน้อยเพียงใด รวมถึงปัจจัยใดที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลา ซึ่งผลของ
การวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมของเทศบาลนครยะลาในการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรสังกัดเทศบาลนครยะลา อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา จ านวนทั้งสิ้น 210 คน (ที่มา : เทศบาลนครยะลา ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555) 
จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
 1.1 กลุ่มผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  30  คน  
 1.2 กลุ่มผู้บริหารฝ่ายราชการประจ า   จ านวน  12  คน 
 1.3 กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน    จ านวน  168  คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
      เครื่ องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาในครั้ งนี้ คือ  แบบสอบถาม 
(Questionnaire) จ านวน 1 ชุด  แบ่งออกเป็น 4 ตอน โดยผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ และกรอบ
แนวคิดในการวิจัยที่ได้ ดังนี้ 
      ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรเทศบาลนครยะลา               
อันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ อายุงาน และ สถานะทางต าแหน่ง และปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยมีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบและเติมข้อความ 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ใช้เกณฑ์การแบ่ง จ านวน 3 กลุ่ม ดังนี้  
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   รับรู้  1 – 2  แหล่ง  หมายถึง  รับรู้ข้อมูลข่าวสารน้อย 
     รับรู้  3 – 4  แหล่ง  หมายถึง  รับรู้ข้อมูลข่าวสารปานกลาง 
    รับรู้  5       แหล่ง  หมายถึง  รับรู้ข้อมูลข่าวสารมาก 

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นข้อค าถามใช้สเกล 
เป็น ใช่ หรือ ไม่ใช่ แบ่งคนเป็น 3 กลุ่ม ที่มีความรู้มาก ปานกลาง น้อย กรณีตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 
คะแนน โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ์, 2538) ดังนี้  
    ได้คะแนน  น้อยกว่าค่าเฉลี่ย  - 0.5 S.D.   หมายถึง   มีระดับความรู้มาก 
             ได้คะแนน  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  + 0.5 S.D.  หมายถึง   มีระดับความรู้ปานกลาง 
             ได้คะแนน  มากกว่าค่าเฉลี่ย  + 0.5 S.D.  หมายถึง   มีระดับความรู้น้อย 
    ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นแบบสอบถามความพร้อมตามแนวทาง “วินัย 5 ประการ” ได้แก่ 1) ด้านบุคคลรอบรู้   
2) ด้านรูปแบบ-ความคิด 3) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม 4) ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และ 5) ด้านความคิดเชิงระบบ  
 3. การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
    3.1 การหาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือแก้ไขและปรับปรุงตามค าแนะน า จากนั้นน าเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา               
เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ ส านวนภาษา และความตรงด้านเนื้อหาและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าอีก
ครั้ง ก่อนน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมขั้นสุดท้ายก่อนน าไปใช้ตรวจสอบหาความ
เที่ยงต่อไป 
    3.2 การหาความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) โดยผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่ผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 30 ชุด จากนั้นน ามาตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามได้ค่าอัลฟา 0.9307 เมื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเสร็จสิ้นแล้วจึงน าแบบสอบถามไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก ่              
หาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
    ความรู้เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ใช้สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบถึงระดับความรู้
โดยใช้การทดสอบ t-test ส าหรับตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
ส าหรับตัวแปรอิสระตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป  
    ข้อมูลความพร้อมของบุคลากรต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ใช้สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบ
ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความพร้อมตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยใช้การทดสอบ  t-test ส าหรับ               
ตัวแปรอิสระท่ีมี 2 กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ส าหรับตัวแปรอิสระตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป 
 5. การแปลผลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล 
    4.51-5.00    มีความพร้อมมากที่สุด 
    3.51-4.50    มีความพร้อมมาก 
        2.51-3.50     มีความพร้อมปานกลาง 
    1.51-2.50     มีความพร้อมน้อย 
    1.00-1.50  มีความพร้อมน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (N=210) ร้อยละ 
เพศ 
- ชาย 

 
91 

 
43.3 

- หญิง 119 56.7 
รวม 210 100.00 

อาย ุ
- น้อยกว่า 30 ปี 

 
20 

 
9.5 

- 30-40 ปี 57 27.1 
- 41-50 ปี 95 45.2 
- 51 ปีขึ้นไป 38 18.1 

รวม 210 100.00 
ระดับการศึกษา 
- ต่ ากว่าปริญญาตรี 

 
36 

 
17.1 

- ปริญญาตรี 136 64.8 
- สูงกว่าปริญญาตรี 38 18.1 

รวม 210 100.00 
สถานภาพสมรส  
- โสด 

 
48 

 
22.9 

 - สมรส 156 74.3 
 - หม้าย/หย่าร้าง 6 2.8 

รวม 210 100.00 
รายได้ 
- น้อยกว่า 10,000 บาท 

 
29 

 
13.8 

- 10,001-15,000 บาท 76 36.2 
- 15,001-20,000 บาท 22 10.5 
- มากกว่า 20,000 บาท 83 39.5 

รวม 210 100.00 
สถานะของต าแหน่ง 
- คณะผู้บริหารเทศบาล 

 
6 

 
2.90 

- สมาชิกสภาเทศบาล 24 11.4 
- หัวหน้าส่วนราชการ 12 5.70 
- พนักงานเทศบาล 168 80.0 

รวม 210 100.00 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (N=210) ร้อยละ 
สังกัดหน่วยงาน 
- ส านักปลัดเทศบาล 

 
24 

 
11.4 

- สภาเทศบาล 24 11.4 
- ส านักการคลัง 34 16.2 
- ส านักการช่าง 35 16.7 
- ส านักการศึกษา 29 13.8 
- ส านักการสาธารณสุข 27 12.9 
- กองวิชาการและแผนงาน 21 10.0 
- กองสวัสดิการสังคม 9 4.3 
- กองการประปา 7 3.3 

รวม 210 100.00 
อายุการท างาน 
- 1-5 ปี 

 
50 

 
23.8 

- 6-10 ปี 80 38.1 
- 11-15 ปี 17 8.1 
- มากกว่า 15 ปี 63 30.0 

รวม 210 100.00 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.7  มีอายุ ระหว่าง 

41-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 45.2  รองลงมา อายุระหว่าง 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.1 มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 64.8  รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 18.1  สถานภาพสมรสส่วนใหญ่ 
โสด คิดเป็นร้อยละ 22.9  ส่วนใหญ่มีรายได้ มากกว่า  20,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมา  มีรายได้
ระหว่าง  10,001-15,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 36.2 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 80.0 
รองลงมาเป็นสมาชิกสภาเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 11.4  ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัด ส านักการช่าง คิดเป็น              
ร้อยละ 16.7 รองลงมา สังกัด ส านักการคลัง  คิดเป็นร้อยละ 16.2 มีอายุการปฏิบัติงาน 6-10 ปี  คิดเป็นร้อย
ละ 38.1 รองลงมา 1-5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 23.8   
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การวิเคราะห์การได้รับข้อมูลข่าวสาร ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2  จ านวนและค่าร้อยละตามการได้รับข้อมูลข่าวสาร (ตอบได้มาก 1 ข้อ) 
 

การได้รับข้อมูลข่าวสาร จ านวน  ร้อยละ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร 184 87.6 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต 158 75.2 
- สื่อโสตทัศน์ เช่น รายการวิทยุ ป้ายไฟวิ่ง วิทยุโทรทัศน์ 119 56.7 
- สื่อกิจกรรม เช่น นิทรรศการป้ายประชาสัมพันธ์ 98 46.7 
- สื่อบุคคล เช่น หน่วยงานติดต่อสอบถาม 75 35.7 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น  

หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร คิดเป็นร้อยละ 87.6 รองลงมา จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต คิดเป็น
ร้อยละ 75.2   

 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละความรู้เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

ข้อความ 
ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสมัยใหม่  202 96.2 8 3.8 

2. องค์การแห่งการเรียนรู้มลีักษณะเป็นการสร้างนวัตกรรม 196 93.3 14 6.7 
3. องค์การแห่งการเรียนรู้ถูกเรยีกอีกอย่างหนึ่งว่าองค์การแห่งการ
ซับซ้อนและการปรับตัว 

131 62.4 79 37.6 

4. องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรยีนรู้ คือ การสนทนา ผู้น าและ
สมาชิกในองค์กร 

150 71.4 60 28.6 

5. องค์การแห่งการเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการกระท า
และฝึกฝน ทั้งในหมู่บุคลากรและระหว่างองค์กรกับภายนอก 199 94.8 11 5.2 

6. ผลลัทธ์ขององค์การแห่งการเรยีนรู้ คือการเรียนรูต้ามนโยบายโดย
อาศัยผู้น าเป็นฐานเท่านั้น 

162 77.1 48 22.9 

7. องค์การแห่งการเรียนรู้พัฒนามาจาก 2 ทาง คือ สายวิชาการและ
สายจิตวิทยา 

114 54.3 96 45.7 

8. องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์ารที่ให้ความส าคัญกับการ
แลกเปลีย่น ถ่ายทอดและถ่ายโอนความรู ้

199 94.8 11 5.2 

9. องค์การแห่งการเรียนรู้ท าให้คนมีปฏิสมัพันธ์กันภายในองค์กรทั้งใน 
แนวระนาบและแนวดิ่ง 

170 81.0 40 19.0 

10.การเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรขึ้นอยู่กับค่าตอบแทนใน
การท างาน 165 78.6 45 21.4 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

363 

 จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา จ านวน 210 คน มีความรู้เกี่ยวกับองค์การแห่งการ
เรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 70 และน้อยกว่า ร้อยละ 70 ข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุดคือ องค์การแห่งการ
เรียนรู้เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ ร้อยละ 96.2 รองลงมาคือ องค์การแห่งการ
เรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการกระท าและฝึกฝน ทั้งในหมู่บุคลากรและระหว่างองค์กรกับภายนอก  
และองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่ให้ความส าคัญกับการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดและถ่ายโอนความรู้            
ร้อยละ 94.8 และข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีตอบถูกน้อยที่สุด คือ องค์การแห่งการเรียนรู้พัฒนามาจาก 2 ทางคือ 
สายวิชาการและสายจิตวิทยา ร้อยละ 54.3  
 
 การวิเคราะห์ระดับความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ระดับความรู้เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

ระดับความรู้ จ านวน ร้อยละ 
น้อย (<7.37 คะแนน) 66 31.4 
ปานกลาง  (7.37-8.71 คะแนน) 62 29.5 
มาก (>8.71 คะแนน) 82 39.0 

รวม 210 100.0 
     
           จากตารางที่ 4 เมื่อน าคะแนนความรู้เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้มา แบ่งระดับความรู้ โดยใช้
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้               
ในระดับมาก ร้อยละ 39.0 รองลงมาในระดับน้อย ร้อยละ 31.4  และมีความรู้ ในระดับปานกลาง                   
ร้อยละ 29.5  
 
 การวิเคราะห์ระดับความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาต่อการ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้                  
ตามแนวทาง “วินัย 5 ประการ” ดังตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี  5 ระดับความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาต่อการ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตาม 
     แนวทาง “วินัย 5 ประการ” 
 

ความพร้อมของบุคลากรด้าน   S.D. ระดับความพร้อม 
- บุคคลที่รอบรู้ 4.25 0.56 มาก 
- รูปแบบ-ความคิด 4.27 0.73 มาก 
- การมีวิสัยทัศน์ร่วม 4.24 0.54 มาก 
- การเรียนรู้เป็นทีม 4.28 0.54 มาก 
- การคิดเชิงระบบ 4.29 0.87 มาก 

รวม 4.27 0.50 มาก 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาต่อการพัฒนาเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ตามแนวทางวินัย 5 ประการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.27,S.D.=0.50) เมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ ด้านการคิดเชิงระบบ ( =4.29,S.D.=0.87) รองลงมา 
คือ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ( =4.28,S.D.=0.54)  ด้านรูปแบบความคิด ( =4.27,S.D.=0.73) ด้านบุคคลที่
รอบรู้ ( =4.25,S.D.=0.56) และด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ( =4.24,S.D.=0.54) ตามล าดับ 

 
ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาต่อการเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังตารางที่ 6-16 
 

ตารางท่ี  6 เปรียบเทียบความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาต่อการเป็นองค์การแห่งการ 
     เรียนรู้ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน   S.D. t p-value 
- ชาย 91 4.26 0.53   
    -.245 .806 
- หญิง 119 4.27 0.48   

  

       จากตารางที่ 6 พบว่า เพศชายมีค่าเฉลี่ยความพร้อม เท่ากับ 4.26 คะแนน และเพศหญิงมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ  4.27 คะแนน เมื่อทดสอบโดยใช้สถิติ  t-test พบว่า บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลท าให้ความ
พร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาต่อการเป็นองค์การแห่งการ เรียนรู้ จ าแนก
    ตามอายุ 
 

อายุ จ านวน   S.D. F p-value 
- น้อยกว่า 30 ปี 20 4.33 0.42 .606 .611 
- 30-40 ปี 57 4.26 0.57   
- 41-50 ปี 95 4.23 0.44   
- 51 ปีขึ้นไป 38 4.35 0.58   

รวม 210 4.27 0.50   
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยความพร้อมมากที่สุดเท่ากับ 4.35 
คะแนน และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41-50 ปี มีค่าเฉลี่ยความพร้อมน้อยที่สุด เท่ากับ 4.23 คะแนน เมื่อทดสอบ
โดยใช้สถิติ F-test  พบว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลท าให้ความพร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จ าแนก
      ตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน   S.D. F p-value 
- ต่ ากว่าปริญญาตรี 36 4.25 0.45 1.355 .260 
- ปริญญาตรี 136 4.24 0.51   
- สูงกว่าปริญญาตรี 38 4.39 0.49   

รวม 210 4.27 0.50   
 
จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยความพร้อมมากที่สุด  

เท่ากับ 4.39 คะแนน และกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีค่าเฉลี่ยความพร้อมน้อยที่สุด  เท่ากับ 
4.24 คะแนน เมื่อทดสอบโดยใช้สถิติ  F-test  พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลท าให้ความ
พร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี  9 เปรียบเทียบความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาต่อการเป็นองค์การแห่งการ 
     เรียนรู้ จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส จ านวน   S.D. t p-value 
- โสด หม้าย หย่าร้าง 54 4.32 0.55   
    0.968 .334 
- สมรส 156 4.25 0.48   

 
 จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด หม้าย หย่าร้าง มีค่าเฉลี่ยความพร้อม เท่ากับ 
4.32 คะแนน และกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 คะแนน เมื่อทดสอบโดยใช้สถิติ               
t-test  พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีผลท าให้ความพร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาต่อการเป็นองค์การแห่งการ 
      เรียนรู้ จ าแนกตามรายได้ 
 

รายได้ จ านวน   S.D. F p-value 
- น้อยกว่า 10,000 บาท 29 4.20 0.41 0.494 .687 
- 10,001-15,000 บาท 76 4.25 0.53   
- 15,001-20,000 บาท 22 4.35 0.42   
- มากกว่า 20,000 บาท 83 4.29 0.52   

รวม 210 4.27 0.50   
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จากตารางที่ 10   พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 15,001-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพร้อมมากที่สุด  
เท่ากับ 4.35 คะแนน และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท  มีค่าเฉลี่ยความพร้อมน้อยที่สุด  
เท่ากับ 4.20 คะแนน เมื่อทดสอบโดยใช้สถิติ  F-test  พบว่า บุคลากรที่มีรายได้แตกต่างกัน มีผลท าให้ความ
พร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน  

 
ตารางท่ี 11  เปรียบเทียบความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาต่อการเป็นองค์การแห่งการ 
       เรียนรู้จ าแนกตามอายุการท างาน 
 

อายุการท างาน จ านวน   S.D. F p-value 
- 1-5 ปี 50 4.46 0.52 4.442** .005 
- 6-10 ปี 80 4.14 0.52   
- 11-15 ปี 17 4.25 0.38   
- มากกว่า 15 ปี 63 4.29 0.45   

รวม 210 4.27 0.50   
 
จากตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างาน 1 -5 ปี มีค่าเฉลี่ยความพร้อมมากที่สุด  

เท่ากับ 4.46 คะแนน และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างาน 6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยความพร้อมน้อยที่สุด เท่ากับ 
4.14 คะแนนเมื่อทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ F-test พบว่า บุคลากรที่มีอายุการท างานแตกต่างกัน มีผลท าให้ความ
พร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางท่ี  12  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ความพร้อมของบุคลากรต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียน 

       รู้จ าแนกตามอายุการท างาน 
 

อายุการท างาน 1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี มากกว่า 15 ปี 
- 1-5 ปี / 0.3198* / / 
- 6-10 ปี     
- 11-15 ปี     
- มากกว่า 15 ปี     

 
     จากตารางที่  12 เมื่อน ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe´) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุการท างาน 1-5 ปี  มีความพร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่ากลุ่มที่มีอายุการ
ท างาน 6-10 ปี  
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ตารางท่ี 13  เปรียบเทียบความพร้อมของบุคลากรต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จ าแนกตาม 
       สถานะทางต าแหน่ง 
 

สถานะทางต าแหน่ง จ านวน   S.D. F p-value 
- ผู้บริหาร 6 4.52 0.53 1.965 .120 
- สมาชิก 24 4.15 0.60   
- หัวหน้าส่วน 12 4.51 0.37   
- พนักงานเทศบาล 168 4.26 0.49   

รวม 210 4.27 0.50   
 

จากตารางที่ 13 พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่มีสถานะต าแหน่งเป็นผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยความพร้อมมากที่สุด  
เท่ากับ 4.52 คะแนน และกลุ่มเป้าหมายที่มีสถานะต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล มีค่าเฉลี่ยความพร้อม
น้อยที่สุด เท่ากับ 4.15 คะแนน เมื่อทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ F-test พบว่า บุคลากรที่มีสถานะต าแหน่งแตกต่าง
กัน มีผลท าให้ความพร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบความพร้อมของบุคลากรต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จ าแนกตามความรู้                    
                เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

ระดับความรู้ จ านวน   SD F p-value 
น้อย (<7.37คะแนน) 66 4.12 0.41 8.465** .001 
ปานกลาง(7.37-8.71 คะแนน) 62 4.20 0.51   
มาก (>8.71 คะแนน) 82 4.43 0.52   

รวม 210 4.27 0.50   
 

จากตารางที่ 14  พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยความพร้อมมากที่สุด 
เท่ากับ 4.43 คะแนน และกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยความพร้อมน้อยที่สุด เท่ากับ 4.12 
คะแนน เมื่อทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ F-test  พบว่า บุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่าง
กันมีผลท าให้ความพร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี  15  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ความพร้อมของบุคลากรต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จ าแนก 
         ตามความรู้เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

ระดับความรู้ น้อย ปานกลาง มาก 
- น้อย    
- ปานกลาง    
- มาก 0.3137* 0.2311* / 
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 จากตารางที่ 15 พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากมี
ความพร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่ากลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับ
ปานกลางและน้อย 
 
ตารางท่ี  16 เปรียบเทียบความพร้อมของบุคลากรต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จ าแนกตามการรับรู้ 
       ข้อมูลข่าวสาร 

 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จ านวน X  SD F p-value 

- น้อย 83 4.23 0.52 1.518 .221 
- ปานกลาง 75 4.23 0.48   
- มาก 52 4.37 0.49   

รวม 210 4.27 0.50   
  
 จากตารางที่ 16 พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพร้อม
มากที่สุด เท่ากับ 4.37 คะแนน และกลุ่มเป้าหมายที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในระดับน้อยและปานกลางมี
ค่าเฉลี่ยความพร้อมน้อยที่สุด เท่ากับ 4.23 คะแนน เมื่อทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ F-test พบว่า บุคลากรที่มีการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารแตกต่างกันมีผลท าให้ความพร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. บุคลากรเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีความพร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ตามแนวทางวินัย 5 ประการ  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา  สถานภาพการสมรส รายได้ สถานะทางต าแหน่ง การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่แตกต่างกันมี
ความพร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน จึงไม่ยอมรับและปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอภันตรี รอดสุทธิ (2541) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความส าคัญกับ
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโครงการจตุสัมพันธ์ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานสาขาฯ ที่เข้าร่วมโครงการมีการรับรู้ในระดับมากโดยเฉพาะ                 
การเรียนรู้เป็นทีม พนักงานสาขาฯ มีการรับรู้ความส าคัญและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากที่สุด และพบว่า
พนักงานสาขาที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ ความส าคัญของแนวคิด
องค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นพนักงานสาขาฯ ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการรับรู้
ความส าคัญน้อยกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังพบว่า การรับรู้ความส าคัญกับความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติของแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมของพนักงานสาขาฯ มีความสัมพันธ์กันอยู่
ระดบัปานกลาง และกิ่งกาญจน์ เพชรศรี (2541) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ศักยภาพในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้:กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ พบว่า พนักงานโรงพยาบาลมีระดับความคิดเห็นในเรื่องศักยภาพใน
การพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ในระดับปานกลาง ส่วนลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ ระดับต าแหน่ง                   
สายการท างาน ระดับการศึกษาและประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการ
พัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในแต่ละองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน  
    2. นอกจากนี้ยังพบว่าผลการทดสอบสมมติฐานมีปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมบาง
ประการ ได้แก่ อายุงาน และความรู้เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ เมื่อทดสอบโดยใช้สถิติ F-test  พบว่า 
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บุคลากรที่มีอายุการท างานแตกต่างกัน มีผลท าให้ความพร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อน ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe´)  
พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุการท างาน 1-5 ปี  มีความพร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่ากลุ่มที่
มีอายุการท างาน 6-10 ปี และบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกันมีผลท าให้ความ
พร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 เมื่อน ามา
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe´) พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้เกี่ยวกับองค์การแห่ง
การเรียนรู้อยู่ในระดับมากมีความพร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่ากลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับปานกลางและน้อย จากผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวจึงยอมรับสมมติฐาน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยาณี ค าแดง (2541) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจิต
ลักษณะและวินัยในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พบว่า
ปัจจัยจิตลักษณะ ซึ่งหมายถึงปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และทัศนคติต่องานและองค์การ มีความสัมพันธ์กัน
ในเชิงบวกกับความเป็นไปได้ ในการมีวินัยทั้ง 5 ประการ ขององค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่งได้แก่ การใฝ่ใจพัฒนา
ตน (personal mastery)การมีโลกทัศน์ที่มองโลกตามความเป็นจริง (mental model) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกับ
องค์การ (shared vision) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) และการคิดอย่างเป็นระบบ (system 
thinking) นอกจากนี้  ปัจจัยจิตลักษณะทางชีวสังคม ซึ่งจ าแนกเป็น ด้านสายอาชีพ อายุงาน และระดับ
การศึกษา พบว่า สายงานอาชีพ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันไม่มีความแตกต่างกันในการที่จะเป็นบุคคล
ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์การมีทัศนคติต่องานหรือองค์การและทักษะหรือวินัย 5 ประการขององค์การแห่งการ
เรียนรู้ มีเพียงด้านอายุงานเท่านั้นที่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มกับปัจจัยด้านทักษะ หรือวินัย 5 ประการ   
ขององค์การแห่งการเรียนรู้ และงานวิจัยของเสนิส หงส์ทอง (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การรับรู้ศักยภาพ
ของการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
สังกัดส านักงานใหญ่ พบว่า มีการรับรู้ศักยภาพของการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับปาน
กลางค่อนข้างสูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะธนาคารมีนโยบายในเรื่องของการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ มาเป็นเวลากว่า 6 ปี แล้ว ท าให้พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้ในเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้พอสมควร  

3. ในส่วนของระดับความพร้อมของบุคลากรเทศบาลนครยะลาต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ตามแนวทางวินัย 5 ประการ จ าแนกตามรายด้านและโดยรวม พบว่า บุคลากรเทศบาลนครยะลามีความพร้อม
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามแนวทางวินัยประการที่ 5 คือการคิดเชิงระบบมากที่สุดพบค่าเฉลี่ย 
4.29  ส่วนประการที่ 4,2,1 มีระดับความพร้อมใกล้เคียงกันส าหรับวินัยประการที่ 3 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม    
มีความพร้อมค่าเฉลี่ยต่ ากว่าวินัยด้านอ่ืน แต่มองในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
เสนิส หงส์ทอง (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การรับรู้ศักยภาพของการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานใหญ่ พบว่า มีการรับรู้
ศักยภาพของการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าบุคลากรเทศบาลนครยะลามีความพร้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามแนวทางวินัย   
5 ประการ โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยวินัยทั้ง 5 ประการ มีค่าเฉลี่ยความพร้อมร้อยละ 4.27 ซึ่งมีระดับความพร้อม
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จัดอยู่ในระดับมาก ถึงแม้ว่าปัจจุบันเทศบาลนครยะลามีกระบวนการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพสร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงเปิด
โอกาสให้บุคลากรสร้างทีมงานที่เข้มแข็งเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่มและการสร้าง
นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อย่างไรก็ตามผู้บริหารก็มีส่วนส าคัญยิ่งต่อการก าหนดทิศทางในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กร เนื่องจากการพัฒนาและก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้นั้น เป็นเรื่องที่ต้อง

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

370 

อาศัยความตัง้ใจจริงความร่วมมือร่วมใจ ใช้เวลา เพ่ือให้เกิดการตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะเกิด
จากการเรียนรู้ เกิดความพอใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภายใต้บรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาดังกล่าว 
จึงจะส่งผลถึงการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าการวิจัยไปใช้ 
    1.1 ผู้บริหารเทศบาลนครยะลา ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการ

เรียนรู้ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือน าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมา
วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข 
  1.2 บุคลากรสังกัดเทศบาลนครยะลา ควรศึกษาความพร้อมของเทศบาลนครยะลาในการ
พัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิงคุณภาพ เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นแนวทางในการ
พัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

    2.1 ผู้บริหารเทศบาลนครยะลา ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน าแนวคิดองค์การ
แห่งการเรียนรู้มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานทุกด้านขององค์กรให้เป็นรูปธรรม 
     2.2 ผู้บริหารเทศบาลนครยะลา ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร 
และการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาในสห-วิทยาเขต
ประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 และเพ่ือเปรียบเทียบการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 108 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างมีสัดส่วน 
(Proportional  Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การศึกษาการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จ านวน 7 ด้าน 44 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า t-test ก าหนดค่าสถิติที่
ระดับนัยส าคัญ .05   

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาใน                

สหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดับมาก                
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน รองลงมาคือด้าน การจัดท าและเสนอของบประมาณ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือด้านการบริหารการบัญชี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ                       
การด าเนินการในการรับเงิน และจ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา รองลงมาคือ การมี
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมของเจ้าหน้าที่
พัสดุโรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือการตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด เอกสารแทนตัวเงิน เงินฝาก
ธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร   

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
จ าแนกตาม ขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

  
ABSTRACT 

 The objective of this research were to study and to study compare the Budget 
Administration of the Schools in Prakhonchai United Campus under the Secondary 
Educational Service Area 32, classified by school size. The sample included 108 
administrators and teachers in the schools in Prakhonchai United Campus under the 
Secondary Education Service Office Area 32, obtained by proportional stratified random 
sampling. The instrument was a questionnaire. The statistics used to analyzed the data were 
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frequency, percentage, mean and standard deviation .The hypotheses were tested by t-test; 
and the level of statistical significance different was set at .05 The study found that. 

The results were as follows: 
1. Overall, the opinions of the school administrators and teachers with the 

Management of the school budgeting administration at school in Prakhonchai United 
Campus under the Secondary Education Service Office Area 32, as the whole was high 
considering of each part, found that the highest mean preparation of the proposed budget 
and the lowest mean was management accounting. 

2. The comparative analysis of the opinions of school administrators and teaches to 
the administrator in Prakhonchai United Campus under the Secondary Education Service 
Office Area 32 was not difference both by the whole and by each part. 

 
ค าส าคัญ 
  ผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ ขนาดของโรงเรียน การบริหารงบประมาณ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
หลายๆ ด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยีและการศึกษา ส่งผลให้มนุษย์ในโลกปรับตัว
ให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าที่ก้าวเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน ท าให้ทุกประเทศในโลกพยายามส่งเสริม
ให้พลเมืองของตนเองเรียนรู้เพ่ือให้สามารถรับมือกับความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก การที่แต่ละประเทศจะน าพา
สังคมของตนเองให้รอดพ้นจากวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงที่ประสบอยู่นั้น ทุกประเทศจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ปฏิรูปหลายๆ ด้าน ไปพร้อมกันอย่างจริงจัง เข้มแข็งและต่อเนื่อง และทุกประเทศต่างมีกลยุทธ์ และแผนการ
ด าเนินงานที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่แต่ละประเทศให้ความส าคัญเหมือนๆ กัน ก็คือ การปฏิรูปการศึกษา
เพราะเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุดเรื่องหนึ่งที่จะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน หากการปฏิรูปการศึกษาไม่บรรลุผล ก็ยาก
ที่จะคาดหวังให้สังคมของตนเองข้ามพ้นวิกฤตต่างๆ ไปได้ อันเนื่องจากการศึกษาเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญยิ่ง ต่อ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยีและมิติอ่ืนๆ 

ประเทศไทยผ่านการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ๆ จ านวนหลายครั้งด้วยกัน แต่ครั้งล่าสุดคือ การปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดย โดยรัฐบาลจะ
มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 3) ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยมีหลักการ
และกรอบแนวคิด เน้นการปฏิรูประบบการศึกษา และการเรียนรู้ พร้อมทั้งเสนอกลไกที่จะก่อให้เกิดผลต่อการ
พัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบไม่ใช่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ และพิจารณาระบบการศึกษาและเรี ยนรู้ใน
ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอ่ืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เกษตรกรรม สาธารณสุข การจ้างงาน เป็นต้น 

โดยในการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบนั้นมีการก าหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพ 3 ด้าน
ด้วยกันคือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ให้เป็นผู้เ อ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิด                
การเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  โดยการขับเคลื่อนผ่านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ซึ่ง ในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่
สถานศึกษาด้วยกัน 4 ด้าน ตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ ด้านวิชาการ                    
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ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากรและด้านการบริหารทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซึ่ง
สถานศึกษาต้องจัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 งานดังกล่าวให้สามารถบริหารตนเองได้อย่างอิสระและ
สอดคล้องรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 

ในส่วนของการบริหารงานงบประมาณนับได้ว่าเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจ
ในด้านอ่ืนๆ ของสถานศึกษา  เพราะหากการบริหารงานด้านงบประมาณมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วก็จะ
ส่งผลให้ภารกิจด้านอ่ืนๆ คล่องตัวตามไปด้วย โดยในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 8 ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดสรร
งบประมาณทางการศึกษาเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ก าหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกันก็ต้องจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ และ                  
งบลงทุนให้สถานศึกษาตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและภารกิจที่จ าเป็น โดยให้สถานศึกษามี
อิสระในการบริหารงบประมาณของตนเอง 

อย่างไรก็ตามในกระจายอ านาจการบริหารงบประมาณให้สถานศึกษา ถือเป็นภารกิจหลัก ที่ส าคัญโดย
ในปัจจุบันตามการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงาน
งบประมาณส าหรับผู้บริหารไว้ 7 ด้าน ได้แก่  ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ ด้านการจัดสรร
งบประมาณ  ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน ด้านการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหารบัญชี ด้านการบริหาร
พัสดุและสินทรัพย์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) เพ่ือให้สถานศึกษา มีความมีคล่องตัวมากขึ้น โดยลักษณะ
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในปัจจุบัน  ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วย
งบประมาณและหน่วยบริหารการเงิน โดยสถานศึกษาสามารถก าหนดความต้องการและเสนอของบประมาณ
ผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอยู่ในรูปของเงินก้อน ที่สถานศึกษามีอ านาจใน
การบริหารตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ การบริหารระบบใหม่ จะเน้นการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานหรือมุ่งเน้นผลงาน ส่วนระบบงบประมาณก็จะเป็นแบบมุ่งเน้นผลงานที่ลดการควบคุมรายละเอียดจาก
ส่วนกลาง เพ่ือให้หน่วยงาน มีความอิสระและความคล่องตัว ในการบริหารให้บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ และ
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณมีความสอดคล้องกับระบบและวิธีการกับระบบและวิธีการงบประมาณที่มุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์มีผลส าเร็จตามภารกิจที่ก าหนดและรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีแผนกล
ยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตาม รายงานผลเป็นเครื่องมือก ากับดูแล
การด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและสามารถเปิดเผย
ต่อสาธารณชนได้ (กระทรวงการคลัง, 2546)  

การด าเนินการด้านการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 เป็นการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแนวทางของการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคล
ส่วนหนึ่ง และการด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเขต อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งพบว่า มีปัญหาในการ
ด าเนินการ กล่าวคือ ภารกิจด้านงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ประกอบกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งนโยบายการกระจายอ านาจการ
บริหารงานมาสู่หน่วยปฏิบัติ การปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาจึงประสบกับความ
ยุ่งยากและมีความซับซ้อน ก่อให้เกิดปัญหาและการปฏิบัติงานผิดพลาด ทั้งในส่วนของการประสานงานความรู้
ของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการประสานงานที่ยังขาดความคล่องตัว ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 ต้องรับผิดชอบดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา 66 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
มีจ านวนนักเรียน และจ านวนงบประมาณมากส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  32 ท า
หน้าที่ประสานงานกับสถานศึกษาไม่ทั่วถึง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบทางด้านงบประมาณเป็นเจ้าที่
ใหม่ซึ่งมีประสบการณ์น้อยเป็นส่วนใหญ่จึงท าให้ขาด ความคล่องตัวในการด าเนินงาน   

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพ่ือศึกษา
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ปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 และเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสหวิทยาเขต                  
ประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน เพ่ือจะน าผลไป
ใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนางานบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  
โจทย์วิจัย / ปัญหา 

1. การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในภาพรวมอยู่ในระดับใด 

2. เปรียบเทียบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 32 มีความแตกต่างกันตามของโรงเรียนหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคน
ชัย สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต             
ประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครู จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย จ านวน 22 คน และครูที่
ปฏิบัติงานบริหารงบประมาณของสถานศึกษา จ านวน 128 คน รวม 150 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างก าหนดโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan อ้างถึงใน 
พิสณุ ฟองศรี, 2547) แล้วท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างมีสัดส่วน (Proportional Stratified Random 
Sampling) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน 16 คน และครูที่
ปฏิบัติงานบริหารงบประมาณของสถานศึกษา จ านวน 92 คน รวมทั้งสิ้น  จ านวน 108 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ลักษณะของเครื่องมือ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยศึกษาจาก เอกสาร ต ารา 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 2 ตอน 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
จัดท าและเสนอของบประมาณ ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ด้านการ
บริหารการเงิน ด้านการบริหารบัญชี ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่        
 ระดับ 5 หมายถึง การบริหารงบประมาณระดับมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง การบริหารงบประมาณระดับมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง การบริหารงบประมาณระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง การบริหารงบประมาณระดับน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง การบริหารงบประมาณระดับน้อยที่สุด 
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 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 ในการสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาจากเอกสารที่มีอยู่
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถาม โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม ก าหนด
ประเด็นของเนื้อหา แจกแจงประเด็นหลักเป็นประเด็นย่อย ก าหนดประเภทค าถาม ก าหนดจ านวนข้อค าถาม
ในแต่ละประเภทค าถาม ก าหนดรูปแบบค าถาม ตรวจสอบความสอดคล้อง จัดท าแบบสอบถาม เป็นข้อค าถาม
จ านวน 44 ข้อ เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ตรวจสอบ แก้ไขแบบสอบถามฉบับร่าง  
 3. น าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วน ามาหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยใช้สูตรดัชนีค่าความ
สอดคล้อง IOC จากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข เสนอให้
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
 4. น าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้บริหาร ครูหรือผู้ที่รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร
การหาค่าใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha-Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1979 อ้างถึง
ใน พิสณุ ฟองศร,ี 2547)  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพ้ืนฐานใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป 

1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ใช้การเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มซึ่งเป็นอิสระต่อกัน ด้วย t-test 
Independent 
  3. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ 

3.1 ค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC 
3.2 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยวิธีหาค่าอัตราส่วนวิกฤติเป็นรายข้อ โดยการใช้การ

เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มซึ่งเป็นอิสระต่อกัน ด้วย t-test Independent 
3.3 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 

(Alpha-Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาใน 
สหวิทยาเขตประโคนชัย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ครั้งนี้สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 108 คน เมื่อจ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน ปรากฏว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 โรงเรียนขนาด
ใหญ่ถึงใหญ่พิเศษ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน รองลงมาคือด้านการจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือด้านการบริหารการบัญชี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือการด าเนินการในการรับเงิน และจ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา 
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รองลงมาคือการมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติมของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือการตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด 
เอกสารแทนตัวเงิน เงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร   

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
จ าแนกตาม ขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการบริหารงบประมาณของของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
ประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ครั้งนี้  อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานทางด้านงบประมาณมากขึ้น โดยการเข้าประชุม สัมมนา ศึกษาต่อ และศึกษาด้วยตนเองจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในเรื่องงบประมาณมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการที่
งานบริหารงบประมาณต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ ์และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ซึ่งถ้าเกิดผิดพลาด หรือ
ส่อไปในทางมิชอบ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบอาจต้องรับโทษทางวินัยจึงท าให้มีระดับการด าเนินงาน
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนนท์ คุตกาล (2547) ศึกษาความพร้อมในการบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลมีความพร้อมมากทั้ง 7 ด้าน 
ได้แก่ 1) การจัดท าและเสนอของบประมาณ โรงเรียนสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์               
เพ่ือการจัดท าและเสนอของบประมาณของโรงเรียน 2) ด้านการจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนสามารถ
ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้  3) ด้านการตรวจสอบติดตามประเมินผลและ                
การรายงานการใช้เงินและผลการด าเนินการ โรงเรียนสามารถตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและการรายงาน
การใช้เงินและผลการด าเนินการทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณได้ 4) ด้านการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา โรงเรียนสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในโรงเรียนได้  5) ด้าน
บริหารการเงิน โรงเรียนสามารถเก็บรักษาเงินสดให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังได้ 6) ด้านการบริหาร
การบัญชี โรงเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีได้ 7) ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียน
สามารถตรวจสอบวัสดุประจ าปีได้  และอรุณ ปาลรังสี (2546) ที่วิจัยเรื่อง การบริหารการเงินและการบัญชี
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียน
ส่วนมากมีการวางแผน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้บริหารการเงิน การบัญชีและพัสดุ เป็นระบบ ถูกต้องตาม
ระเบียบและเป็นปัจจุบัน มีการตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุด  
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อ การบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
จ าแนกตาม ขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงานบริหารงาน
งบประมาณเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด สถานศึกษาทุกแห่ง
ต้องปฏิบิติงานบริหารงานงบประมาณอยู่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ เดียวกัน ขนาดของ
สถานศึกษาจึงไม่มีผลต่อระดับการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ราตรี ธวัชกาญจน์ (2551) ที่ศึกษาปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับน้อย 2) การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน 
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เขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งพบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง
กัน 3) การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลไปใช้ 
 1.1 จากผลการวิจัยพบว่าการด าเนินงานบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสห-วิทยาเขต 

ประโคนชัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียน ครู ชุมชน  และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานบริหารงานงบประมาณในสหวิทยาเขตประโคนชัย ควรมีการผดุงระบบบริหารงาน
งบประมาณและส่งเสริมให้การด าเนินการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณที่
อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการด าเนินงานบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตประโคนชัยไม่แตกต่างกันนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงาน
บริหารงานงบประมาณให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดด าเนินงานต่างๆ ที่เป็นการ
พัฒนาบุคลากรในด้านการบริหารงานงบประมาณโดยสามารถด าเนินการพร้อมกันได้ทั้งสหวิทยาเขต 
  1.3 จากผลการวิจัยพบว่าระดับการด าเนินงานด้านการบริหารบัญชีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้น
ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสหวิทยาเขตประโคนชัยควรมีการวางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการด าเนินการเก่ียวกับการบริหาบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.4 จากผลการวิจัยพบว่าเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือการตรวจสอบ
ความถูกต้องของเงินสด เอกสารแทนตัวเงิน เงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและงบพิสูจน์
ยอดฝากธนาคาร จึงควรมีการอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนในการปฏิบัติงานตามข้อนี้เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในสหวิทยาเขตอ่ืนๆ เพ่ือให้ทราบข้อมูลภาพรวม

มากยิ่งขึ้น 
 2.2 การวิจัยครั้งต่อไปควรเพ่ิมตัวแปรอิสระ หรือสังเคราะห์แนวคิด ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา

เพ่ิมเติม เพ่ือจะได้เปรียบเทียบและได้ข้อมูลที่หลากหลาย มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพ่ือให้ได้ค่า
พยากรณ์เพ่ิมมากข้ึน  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอวังน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การสอน และขนาดของโรงเรียนโดยสมรรถนะการบริหารงานวิชาการแบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่  
ด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา และด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ครูผู้สอนจ านวน 196 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานใช้ค่าทีแบบสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอวังน้อยมีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการจากค่าเฉลี่ยสูงที่สุดไปน้อยที่สุดคือ ด้านการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้                
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ ตามล าดับ 
 2. ครูที่มีประสบการณ์สอนต่างกันมีความเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงาน
วิชาการไม่แตกต่างกัน 
 ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะในการ
บริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ABSTRACT 

The purposes of this study were to study and compare academic management 
competencies of school administrators, in Wongnoi District, Ayutthaya Primary Education 
Service Area Office 1, classified by teaching experience and school size. The academic 
management included four parts: learning management, curriculum development, 
supervisory learning management and research promotion. The samples in this study 
included 196 teachers in Wongnoi District, Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1. 
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The instrument was a five - point – rating scale questionnaire with Cronbach Alpha of .98 . 
The statistics used to analysis were percentage, mean, standard deviation, and t-test 

The results were as follows: 
1. The academic management competencies of school administrators as a whole and 

in each aspect were at a high level. The scores ranked from high to low level was as follows: 
supervisory learning management, research promotion for learning development, curriculum 
development, and learning management. 

2. There was no significant difference in the opinion of The teachers with different 
teaching experience in overall and each aspect. 

 
ค าส าคัญ    

  สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ความส าคัญของปัญหา 

สาระส าคัญของแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2540-2544 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีการ
ปฏิรูปในลักษณะองค์รวม เพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐแบบเดิมที่ใช้มาเป็นเวลานาน ไปสู่รูปแบบการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ท าให้ส่วนราชการต้องก าหนด
ยุทธศาสตร์ให้เกิดผลโดยเร็วด้วยเหตุผลนี้จึ้งมีความจ าเป็นที่หน่วยงานจะต้องพัฒนาข้าราชการให้มีสมรรถนะ 
เพ่ือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านต่างๆ ของโลก (สมเกียรติ ศรลัมพ์, 2547) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 
4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 39 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาไว้ว่า “ให้กระทรวงศึกษาธิการการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานการศึกษา 
ศาสนา  และวัฒนธรรม  เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษาและสถานศึ กษา ในเขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษา โดยตรง ” 
กระทรวงศึกษาธิการได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 39 วรรค 2 ออกกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยกระจายอ านาจทั้ง 4 ด้านคือ              
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาด าเนินการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550) ได้ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการให้คณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไป
ยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งการกระจายอ านาจทั้ง 4 ด้านให้สถานศึกษาจัดบริหารและจัดการศึกษานั้น งานวิชาการเป็นภารกิจ
หลักของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ      

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารศึกษาต้องปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548) ดังนี้ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่เกิดขึ้น กับ                 
การพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน และชุมชน 3) มุ่งม่ันพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 4) พัฒนา

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

381 

แผนงานขององค์การให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มี
คุณภาพสูงขึ้น เป็นล าดับ 6) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 9) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ 10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 11) เป็นผู้น าและสร้างผู้น า 12) สร้างโอกาสในการ
พัฒนาได้ทุกสถานการณ ์
 นอกจากนี้ยั้งได้ก าหนดสมรรถนะการบริหารด้านวิชาการ 4 ด้าน ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้                 
ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548) ซึ่งสอดคล้องกับ สมิธและคณะ (Smith, 
et al, 1961 อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2543) ที่ได้เสนอแนะการใช้เวลาในการบริหารและการให้
ความส าคัญของงานในสถานศึกษา โดยแยกงานออกเป็น 7 ประเภท พบว่า 1) การบริหารงานวิชาการคิดเป็น
ร้อยละ 40 (2) งานบริหารบุคลากร ได้แก่ คร ูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่คิดเป็นร้อยละ 20 (3) งานบริหารกิจการ
นักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20 (4) งานบริหารการเงินคิดเป็นร้อยละ 5 (5) งานบริหารอาคารสถานที่คิด
เป็นร้อยละ 5 6) งานบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนคิดเป็นร้อยละ 5 (7) งานบริหารทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 5 
   โรงเรียนในอ าเภอวังน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
เป็นหน่วยงานส าคัญหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและมีบทบาท
ส าคัญในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพในด้านการเรียนการสอน พร้อมทั้งเป็นสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน ของสังคมและของประเทศชาติ งบประมาณในการจัดการศึกษา รัฐบาลจัดสรรงบให้ตามรายหัวของ
นักเรียนเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการในภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนถือว่าเป็นการลงทุนการศึกษาตามนโยบาย
ของการปฏิรูปการศึกษา การประเมินภายในที่เป็นระบบการบริหารหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความคาดหวัง
ของสังคม กระบวนการเรียนรู้ไม่เอ้ือ ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระบบการวัดผล                   
การประเมินผลไม่เอ้ือต่อการสร้างคนดีและคนเก่ง เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการเรียนรู้ไม่เพียงพอ 
ขาดความเข้าใจการปฏิบัติภารกิจใหม่ๆ วิชาชีพครู ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังต่อการบริหารจัดการใน
ปัจจุบัน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งสมรรถนะของผู้บริหารวิชาการเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการบริหาร  
การที่ผู้บริหารได้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการบริหารสถานศึกษา จะเป็นตัวที่ช่วยให้การจัดการศึกษา
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้บริหารเป็นเสาหลักท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อโรงเรียน ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อผลงาน
อันเป็นส่วนรวม คุณภาพและบทบาทของผู้บริหารมีความส าคัญใกล้ชิดกับคุณภาพการศึกษาจึงมีผลสะท้อนต่อ
ผลงานและวิธีปฏิบัติของสถานศึกษาแต่ละแห่งต่อไป  
 จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารในการน ามาปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล
มากยิ่งขึน้ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ครูมีความเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานการศึกษา อย่างไร 
2. ครูที่มีประสบการณ์การสอน และครูผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความเห็นต่อมรรถนะ

ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันหรือไม่ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานการศึกษาในอ าเภอวังน้อย สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
เรียนรู้ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และด้านส่งเสริมให้มี                
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอวังน้อย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์การสอนของครู 
และขนาดโรงเรียน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ประชากรแลกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ศึกษาไว้ดังนี้ 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอวังน้อยสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ ด้าน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนในอ าเภอวังน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จ านวน 397 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
ครูผู้สอนโรงเรียนในอ าเภอวังน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 
จ านวน 397คน และก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่และมอร์แกน (R.C. Krejcie & D.W. Morgan  
อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 196 คน แล้วด าเนินการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียน เป็นชั้นตามสัดส่วนของจ านวนประชากรแล้วจึงท าการสุ่มอย่าง
ง่าย 

สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ตามกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ บริหารจัดการการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยลักษณะ
ของแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับการวัดออกเป็น 5 ระดับ น าแบบสอบถาม
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ แนะน าและปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน น าไปหาคุณภาพเครื่องมือ พิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหาไปทดลอง
ใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนในโรงเรียน น ามาหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.98 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรายด้านดังนี้   ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้เท่ากับ 0.99 
ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเท่ากับ 0.98 ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาเท่ากับ 0.98  ด้าน
ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 0.97 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การส่ง
แบบสอบถาม และการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 

สถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอ าเภอวังน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดย
ภาพรวม รายสมรรถนะการบริหารงาน และรายข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอวังน้อย  

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

383 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามประสบการณ์ท างานและขนาดโรงเรียนที่
สอนโดยใช้สถิติ Independent t-test 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอวังน้อย ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สรุปได้ดังนี้ 

1. สมรรถนะการบริหารด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอวังน้อย  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ระดับมากทุกด้านซึ่งค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัย                  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการ
บริหารจัดการเรียนรู้  

2. การเปรียบเทียบสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า ครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์สอนต่ ากว่า 10 ปี และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอน 10 ปีขึ้นไป มีความเห็นว่าสมรรถนะการ
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท้ังโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ครูผู้สอนที่มีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง และครูผู้สอนที่มีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่มี
ความเห็นว่าสมรรถนะการวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอวังน้อย ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  ในอ าเภอวังน้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ในอ าเภอวังน้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการและจ าเป็นต้องน าพาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าเท่ากับความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันกันสูง ผู้บริหารโรงเรียนในยุคปัจจุบันจึงต้องมีความ
เป็นผู้น าในการปฏิบัติภารกิจที่จะน าโรงเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
โรงเรียนและต้องพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพที่เชื่อถือได้ การบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนาตนเอง
เขา้สู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งกล่าวว่าผู้บริหารโรงเรียนต้องมี
ความเป็นผู้น าในด้านบริหารวิชาการ เป็นผู้จัดการที่เฉียบแหลม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมองอนาคตของ
โรงเรียนในทางสร้างสรรค์ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ                    
พ.ศ. 2546 ซึ่งก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการไป
ยังสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งนับว่าเป็นงานส าคัญท่ีสุดที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และการที่ผู้บริหารจะ
พัฒนางานด้านวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องพัฒนาคนมีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการส าหรับผล
การศึกษาความเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อสมรรถนะการบริหารวิชาการ ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านบริหารจัดการ              
การเรียนรู้ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้านส่งเสริมให้มี                            
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สามารถอภิปรายผลดังนี้ 

 1.1 ด้านบริหารการจัดการเรียนรู้ตามความเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจหลักการและแนวทางการ
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จัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานวิชาการได้อย่างอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ
สามารถจัดเนื้อหา สาระและกิจกรรมได้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน  ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญหน้า สถานการณ์ และการประยุกต์จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเรียนรู้ยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ สอดคล้องกับส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้ก าหนดในมาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะการ
คิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จา
ประสบการณ์จริงและสอดคล้องกับ กมล ภู่ประเสริฐ (2544) ได้กล่าวถึงการบริหารกาประเมินผลการเรียน 
ได้แก่ การจัดให้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 1) ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ หน่วย
การเรียนรู้รายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการก าหนดวิธีการ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผล 3) ผู้บริหารมีความสามารถในการควบคุมดูแล ส่งเสริมให้มีการ
ประเมินผลการเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่ได้ก าหนดไว้ 4) ผู้บริหารมีความสามารถน าผลการประเมินไป
แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน 

 1.2 ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามความเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะในการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ขั้นตอน 
และบทบาทในการบริหารหลักสูตร เป็นผู้น าในการน าหลักสูตรไปใช้จัดหาส่งเสริมครูจัดท าหลักสูตร และจัด
กิจกรรมการศึกษาที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถโดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพ
สูงสุดของตนเอง และผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการส่งเสริม (กรมวิชาการ, 2545) สอดคล้องกับ ปรียาพร                 
วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ได้กล่าวถึงความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารหลักสูตรไว้ดังนี้  1) เป็น
ผู้น าในการใช้หลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขหลักสูตร  2) ศึกษาและท าความเข้าใจในหลักสูตร
สามารถควบคุมดูแลให้ค าแนะน าแก่ผู้สอนให้ด าเนินการจนบรรลุจุดหมายของหลักสูตรได้ 3) ก าหนดมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติในการใช้หลักสูตร 4) จัดหาวัสดุหลักสูตรที่ทันสมัยและให้มีจ านวนเพียงพอต่อจ านวน
ผู้สอน 5) ควบคุมดูแลติดตามผลการใช้หลักสูตรสนับสนุน ส่งเสริมและนิเทศการใช้หลักสูตรและการสอน                
6) ประเมินผลการใช้หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 

 1.3  ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามความเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะใน               
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ค าปรึกษา 
แนะน า ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ติดตามประเมินผลการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งหลักการ
ส าคัญส าหรับการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารการศึกษาต้องยึดหลักส าคัญดังนี้  ไพโรจน์ กลิ่น
กุหลาบ (2543) (1) ผู้บริหารโรงเรียนต้องถือว่าการนิเทศการศึกษาเป็นงานในความรับผิดชอบของผู้บริหาร
โดยตรง (2) การนิเทศภายในโรงเรียนจะส าเร็จลงได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้ง 3 ฝ่ายคือ ฝ่ายบริหาร              
ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ (3) ตระหนักถึงความเข้าใจว่าการนิเทศภายในโรงเรียนนั้นเป็นการท างานร่วมกัน 
เพ่ือช่วยพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน (4) บุคลากรภายในโรงเรียนต้องมีการยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน                   
(5) การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนต้องเกิดขึ้นจากความจ าเป็นในการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (6) การสร้างเสริมก าลังใจของผู้บริหารจะมีผลโดยตรงต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ กมล ภู่ประเสริฐ (2544) ได้กล่าวถึงการบริหารการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ดังนี้ (1) ผู้บริหารมีความสามารถในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในที่มี
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หลักการให้บุคลากรทุกคนร่วมกันรับผิดชอบ 2) ผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนดวิธีการและระยะเวลา
การนิเทศภายใน 3) ผู้บริหารมีความสามารถในการควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในสม่ าเสมอ              
4) ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยถือเป็นปัญหาของสถานศึกษาโดยส่วนรวม 

 1.4 ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ตามความเห็นของครูที่มี
ต่อสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริมสนับสนุนในด้านอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก สามารถ
วางระบบกระตุ้นก ากับติดตามให้ความช่วยเหลือการวิจัยในชั้นเรียนสามารถจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้ง
ในและนอกโรงเรียน และให้ความส าคัญของการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ สอดคล้องกับ ส านักการศึกษา 
(2551) ได้ให้ความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียนไว้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้จะเน้นไปที่การ
วิจัยปฏิบัติการ มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ คือ การน าผลการวิจัยไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด บรรลุเป้าหมายหลักสูตรที่สุด  

2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านบริหารจัดการเรียนรู้ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้าน
ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ จ าแนกตามประสบการณ์การสอน และขนาด
โรงเรียน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีความเห็นต่อสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูที่มีประสบการณ์การสอน
ต่ ากว่า 10 ปี และ 10 ปีขึ้น ไป มีความตื่นตัวในพัฒนาตนเองอย่างจริงจังในช่วงระยะเวลาที่พระราชบัญญัติ
ทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช้ ดังนั้นถึงแม้จะปฏิบัติ
เกินกว่า 10 ปีขึ้นไป แต่ก็เริ่มพัฒนาตนเองอย่างจริงจังในช่วงระยะเวลาเดียวกัน  จึงส่งผลให้ทุกคนรับรู้
สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน และเห็นว่าผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็น ระบบ 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) ใช้ส าหรับประเมินผู้บริหารคือ มาตรฐานที่ 10. 
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 11. สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มาตรฐานที่ 12. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความเห็นต่อสมรรถนะในการบริหารวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งโรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมในด้าน
งบประมาณ บุคลากร การบริหารจัดการมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพียรพันธ์ กิจ
พาณิชย์เจริญ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบว่าครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความเห็นต่อ
สมรรถนะในการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ด้านการส่งเสริม
ให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ดังนั้นการที่ผู้บริหารมีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ มีความรู้ความสามารถ และข้าใจการ
บริหารงานด้านวิชาการเป็นอย่างดี ย่อมส่งผลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
สามารถเป็นพ้ืนฐานที่ดีและส่งผลต่อคุณภาพในระดับสูงต่อไป  ท าให้การด าเนินงานในโรงเรียนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาสมรรถนะด้านการการบริหารจัดการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นโดยอาจ

ศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครูในโรงเรียนเนื่องจากผลการวิจัยพบว่า 
ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาควรสนับสนุนปัจจัยต่างๆ เพ่ือช่วยให้โรงเรียนขนาด
กลางสามารถปฏิบัติงานได้ทัดเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป  
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาเขตอ่ืน 
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิภาพและคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน  5 ด้าน คือ ด้านงานศึกษารวบรวมข้อมูล ด้านงานสารสนเทศ ด้านงานให้ค าปรึกษาด้านงานจัด
วางตัวบุคคล ด้านงานติดตามและประเมินผล โดยจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 112 คน  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
จ านวน 50 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) และการแจกแจงความถี่ 
(Frequency)  
 ผลการวิจัยพบว่า  1) การบริหารงานแนะแนว ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวม มีการบริหารงานแนะแนวอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกวิเคราะห์เป็น
รายด้าน พบว่า ด้านงานศึกษารวบรวมข้อมูล ด้านงานสารสนเทศ ด้านงานให้ค าปรึกษา  ด้านงานจัดวางตัว
บุคคล ด้านงานติดตามและประเมินผล มีการบริหารงานแนะแนวอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 2) ผลการ
เปรียบเทียบการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันมีระดับการบริหารงานแนะแนวแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and compare and compare the opinions 
of the administrators toward the guidance administration in Basic Educational Schools under 
the Secondary Education Service Area Office 32.  The sample included 112 administrators in 
Basic Educational Schools under the Secondary Education Service Office area 32.                 
The instrumement was 50 items of a five-pointrating scale questionnaire. The statistics used 
for analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and One Way ANOVA. 
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 The results were as follow :  
 1) Over all the level of guidance administration in Basic Educational Schools under 
the Secondary Education Service Office area 32 was at a moderate level. Considering each 
aspect, i.e. data gathering, information gathering, consultance, personnel placement, and 
follow-up and evaluation, was at a moderate level. 2) The comparison of the level of 
guidance administration in Basic Educational Schools under the Secondary Education Service 
Area Office 32, classified by school size, indicated significant difference at the level of .05 
 
ค าส าคัญ 
  การบริหารงานแนะแนว ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 บททั่วไปได้ก าหนดความมุ่งหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษา มาตรา 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิ
หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง
และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก ความรู้ทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิด
เป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
ทุกวิชาส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 
จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคล
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ในชุมชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2545) 
 ในด้านสาระหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด  
ความสามารถความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิรูปการศึกษาเป็นการเปลี่ยนแปลงการศึกษาที่เป็น
ระบบ  ซึ่งการแนะแนวจะมีส่วนสนับสนุนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ตลอดทั้งส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ               
ฉบับที่ 10 พุทธศักราช 2550-2554 ใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา มี
เป้าหมายในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (กรมวิชาการ, 2546)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 โลกยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร (Information age) ในสังคมที่เชื่อมเป็นโลกเดียว กันมนุษย์
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและส าคัญสูงสุด ในบรรดาทรัพยากรอ่ืนอีกมากมาย แต่มนุษย์ก็มีทรัพยากรอ่ืนเป็น
องค์ประกอบในการด าเนินชีวิตและเป็นส่วนประดับของชีวิต แต่มนุษย์เราน าเอาทรัพยากรอ่ืนเหล่านี้มาถลุงใช้
อย่างลนลานจนเกิดปัญหาเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ส่งผล
กระทบต่อมนุษย์โดยตรงต่อสภาพแวดล้อมและสังคมโดยภาพรวม เป็นผลท าให้สิ่งแวดล้อมและสังคมเสื่อมลง
และกลับมากระทบต่อมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง กลายเป็นเสื่อมสภาพจิต เสื่อมคุณธรรม ศีลธรรมประจ าใจค่อยๆ               
ลดหายไป ทีละเล็กทีละน้อยจนน่าวิตก ในปัจจุบันมนุษย์ต้องปรับตัวให้กลมกลืนกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
เพ่ือที่จะด ารงชีวิตอยู่ได้และมนุษย์พยายามที่จะควบคุมทิศทางการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เป็นไปในทางที่มนุษย์
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข (ชนกนารถ ชื่นชม, 2545) 
 ส าหรับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 
การปฏิรูปการศึกษาตามที่ตั้งไว้ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2538 ก าหนดให้ปฏิรูปสถานศึกษาคือ ปฏิรูปครู ปฏิรูปหลักสูตร
การเรียนการสอน ปฏิรูประบบบริหารการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ปัญหาการด าเนินงานแนะแนว
ในสถานศึกษา ได้แก่ การบริหารงานแนะแนวยังไม่เป็นระบบ ไม่มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานให้ชัดเจนขาดการประสานงานที่ดี ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่แตกต่างกัน ระบบงาน
ในสถานศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการก าหนดหลักการ ขอบข่ายงานแนะแนว ไม่มีแผน และโครงสร้าง
ส าหรับการด าเนินงาน ขาดผู้รับผิดชอบงานแนะแนวที่มีคุณภาพ สถานศึกษาทุกระดับ ขาดบุคลากรที่มีความรู้
เกี่ยวกับการแนะแนวโดยตรง  ถึงแม้จะมีบ้างแต่ก็มีปริมาณไม่เพียงพอที่จะดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง สถานศึกษา
ส่วนใหญ่ขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็น เช่น แบบทดสอบทางจิตวิทยาและไม่มีการประสานงานกัน
ในการจัดท าเอกสารสร้างเครื่องมือ เพื่อแลกเปลี่ยนกันใช้ในการด าเนินงานแนะแนว ขาดการประชาสัมพันธ์ให้
สถานศึกษารู้และเข้าใจถึงความส าคัญความจ าเป็นของการแนะแนว ขาดการประสานความร่วมมือของแต่ละ
หน่วยงานท าให้ไม่ทราบถึงความเคลื่อนไหวซึ่งกันและกันขาดงบประมาณในการด าเนินงาน เพราะผู้สนับสนุน
ไม่ทราบถึงความต้องการและความจ าเป็นและขาดการศึกษาวิจัย งานวิจัยด้านการแนะแนวมีจ านวนน้อย                
ท าให้ยากที่จะศึกษาและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ดังเห็นได้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 4 (1) ได้ระบุว่า
การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม จากความหมายนี้ถือว่าเป็น
หลักส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาของชาติ และถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้
นั่นเอง                                                                                                    

จากการศึกษาปัญหาการแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 32 ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้ความส าคัญงานแนะแนวเท่าที่ควร ซึ่งเป็นงานที่ด าเนินการอยู่
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แล้วปัญหาการด าเนินงานแนะแนว ได้แก่ การบริหารงานแนะแนวยังไม่เป็นระบบ  ไม่มีการก าหนดบทบาท
หน้าที่ให้ชัดเจน ไม่มีการก าหนดหลักการ ขอบข่ายงานแนะแนว ไม่มีแผนงานและโครงสร้างส าหรับการ
ด าเนินงาน ขาดผู้รับผิดชอบงานแนะแนวที่มีคุณภาพและมีความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวโดยตรง ขาดแคลน
อุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็น เช่น แบบทดสอบทางจิตวิทยาขาดการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษารู้และเข้าใจ
ถึงความส าคัญความจ าเป็นของการแนะแนว ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน ท าให้ยากที่จะด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการแนะแนวท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคนดี คน
เก่งและมีความสุขในการด าเนินชีวิติ รู้จักและเข้าใจตนเอง ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและ
สถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานแนะแนว และใช้เป็นแนวปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32      
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การก าหนดประชากร 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรคือ ผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32  ปีการศึกษา 2555  จ านวน 66 โรงเรียน รวม 158 คน 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2555 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) และการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 112 คน จ าแนกเป็นผู้ บริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 27 คน ขนาดกลาง จ านวน 39 คน และขนาดใหญ่จ านวน 46 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
2 ตอนคือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List)   
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ   
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  5    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
  4    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติมาก  
  3    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
  2    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติน้อย 
  1    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหา
คุณภาพของเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
 2. ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยน าแบบสอบถามของสมพิศ แก้วบุดดา (2552) มาประยุกต์ใช้และหา
คุณภาพของเครื่องมือใหม่ เพ่ือใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
 3. สร้างแบบสอบถามตามที่ได้ศึกษา แล้วน าเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์  
เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่านเพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และ
วัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence: IOC) ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง                    
.67-1.00 
 5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะเสนอประธานและกรรมการที่  ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มทดลองที่เป็นผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คนและน าแบบสอบถามมา
วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวม ได้ค่าอ านาจจ าแนก .36 - .87 
 6. น าแบบสอบถามที่หาค่าอ านาจจ าแนกแล้ว มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545) ได้ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ .96 
 7. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้ว ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดเพ่ือน าผล
การวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายและสมมติฐานการวิจัยต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปโดยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2. วิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ทั้งโดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  
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  4.51 – 5.00   หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
  3.51 – 4.50   หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมาก 
  2.51 – 3.50   หมายถึง มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
  1.51 – 2.50   หมายถึง มีระดับการปฏิบัติน้อย 
                   1.00 – 1.50   หมายถึง มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด   
 3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One way ANOVA) เมื่อมีนัยส าคัญทางสถิติได้เปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
  1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง
ข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ  
   1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจทั้งฉบับ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา                   

(α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)  
  2. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
  2.1 หาค่าเฉลี่ย ( ̅)    
  2.2 หาค่าร้อยละ (Percentage)  
         2.3 หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

3.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
3.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ (Scheffe’) 

    
ผลการวิจัย 
 1. การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษา สถานศึกษาขนาด
เล็ก โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.73, S.D.=1.18) โดยที่ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ    
ด้านงานติดตามและประเมินผล ( X =3.84, S.D.=1.14) รองลงมาได้แก่ ด้านงานจัดวางตัวบุคคล ( X =3.81, 
S.D.=1.18) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านงานศึกษารวบรวมข้อมูล ( X =3.57, S.D.=1.07)  สถานศึกษา
ขนาดกลาง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.11, S.D.=1.86) โดยที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านงานติดตาม และประเมินผล  ( X =3.20, S.D.=1.00) รองลงมา ได้แก่ ด้านงานสารสนเทศ ( X =3.12, 
S.D.=1.10) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านงานศึกษารวบรวมข้อมูล ( X =2.93, S.D.=0.93)  สถานศึกษา
ขนาดใหญ่โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.85, S.D.=0.97) โดยที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านงานติดตาม และประเมินผล ( X =2.91, S.D.=0.97) รองลงมาได้แก่ ด้านงานให้ค าปรึกษา ( X =2.90, 
S.D.=1.00) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านงานศึกษารวบรวมข้อมูล ( X =2.79, S.D.=0.84) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
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 2.  ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล            
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจบางประเด็นจึงน ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
 1. จากการศึกษาพบว่าการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ยังไม่ได้สนับสนุนเท่าที่ควร เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือปฏิบัติงาน ดังปรากฏใน
ผลการวิจัยของกรมวิชาการ (2537) ที่ศึกษาการวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการแนะแนวในประเทศไทยระหว่าง 
พ.ศ. 2525–2535 จากแหล่งข้อมูล ต่างๆ ได้แก่หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาที่ได้มีการท าวิจัย 
และวิทยานิพนธ์ทางด้านการแนะแนว ระดับปริญญามหาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ผลการศึกษา
พบว่า ปัญหาการบริหารงานแนะแนวที่พบ คือ โรงเรียนไม่มีระบบการบริหารงานแนะแนวที่ชัดเจน ไม่มี
โครงการหรือแผนงานที่ชัดเจนไม่ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของครูแนะแนวและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  และการ
สนับสนุนปัจจัยการด าเนินงานยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้การบริหารงานแนะแนว ในโรงเรียนต่าง ๆ ของประเทศ
ไทยในอดีตมีระดับสภาพการบริหารงานแนะแนวโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยและมีระดับปัญหาในการบริหารงาน
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดความมุ่งหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกโรงเรียนในประเทศไทยไว้อย่าง
ชัดเจน โดยระบุว่าการจัดการศึกษาต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ท าให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนวเห็นความส าคัญของงาน 
แนะแนวว่าส่งผลโดยตรงต่อนักเรียน จึงให้ความส าคัญกับปัจจัยการบริหารงานแนะแนวคือ คนมากขึ้นโดย
ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูแนะแนวได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับความรู้และทักษะการบริหารงานแนะแนว
ที่เหมาะสมตามศักยภาพที่มีอยู่ เมื่อครูแนะแนวได้รับการจูงใจในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมจึงส่งผลให้สภาพ
การบริหารงานแนะแนว ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มี
การบริหารงานแนะแนว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ เที่ยงธรรม 
(2546) การศึกษาสภาพและการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูแนะแนว ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยม ศึกษาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา นครราชสีมา โดยรวมมีการบริหารงานแนะแนวอยู่ในระดับน้อยเมื่อแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า
ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการอ านวยการและด้านการ
ประเมินผลมีการบริหารงานแนะแนวอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ มณฑา ขันธวิชัย 
(2542) ที่ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานแนะแนว ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัย พบว่า ครูแนะแนวมีสภาพการด าเนินงาน แนะแนว              
5 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านการด าเนินงาน ด้านการจัดบริการแนะแนว 5 บริการ ด้านวัสดุครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ และด้านงบประมาณ โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับน้อยทุกด้าน โดยที่ด้านที่มีปัญหามากที่สุดได้แก่ ด้านงบประมาณ รองลงมาคือด้านวัสดุครุภัณฑ์และ
อุปกรณ ์ด้านการจัดบริการแนะแนว 5 บริการ ด้านการด าเนินงาน ด้านบุคลากร ตามล าดับ 
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 2. จากการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันโดยภาพรวม และรายด้านแตกต่างกันอาจเนื่องมาจาก 
โรงเรียนขนาดต่างกันมีความพร้อมในการบริหารงานแนะแนวแตกต่างกัน โดยโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีความ
พร้อมมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก ในด้าน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
รวมทั้งเทคนิควิธีการจัดการด้วย และครูแนะแนวที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนน้อยต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าในด้านการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ จ านวนหลายคาบเรียนในแต่ละวันท าให้ไม่มีเวลา
เหลือมาท ากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนในด้านอ่ืนๆ ส่งผลให้การบริหารงานแนะแนวไม่เข้มแข็งและ
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ส่งผลให้ระดับสภาพและปัญหาการบริหารงานแนะแนว ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกันมีความแตกต่างกันซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สวัสดิ์ บันเทิงสุข (2542) ได้ศึกษาสภาพและการด าเนินงานการแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยศึกษาจากครู อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาส านักงานการประถมศึกษา
แห่งชาติส านักงานเทศบาลและส านักงานการศึกษาเอกชนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธิโศภน สังกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2542 ผลการศึกษาพบว่าในด้านการด าเนินงานการแนะแนวพบเกี่ยวกับบุคลากรมากที่สุ ด
เมื่อท าการเปรียบเทียบพิจารณาตามสังกัดของโรงเรียนพบว่าโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างที่ต่างสังกัดกันมีในด้าน
การบริหารงานการแนะแนวแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียนพบว่าโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างที่มี
ขนาดแตกต่างกันมีในด้านการจัดบริการแนะแนวแตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ           
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้                   
     1.1 จากการวิจัยพบว่า การส่งเสริมให้บุคลากรแนะแนวพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะ
ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บริการได้อย่างครบถ้วนเป็นข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดในด้านงานศึกษารวบรวมข้อมูล
สถานศึกษาควรด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรแนะแนวพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะในการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อให้บริการได้อย่างครบถ้วน             
  1.2 จากการวิจัยพบว่าปรับปรุงและพัฒนางานสารสนเทศที่ทันสมัยและถูกต้องและรายงาน
ต่อผู้บริหารเป็นข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุด จึงควรจัดให้มีการปรับปรุงพัฒนางานสารสนเทศโดยมีการเชิญวิทยากร
มาอบรมให้ความรู้ สถานศึกษาควรประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานสารสนเทศที่ทันสมัยและถูกต้อง
และมีการรายงานต่อผู้บริหาร  
     1.3 จากการวิจัยพบว่าปรึกษาหารือและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหาที่พบ
ร่วมกันเป็นข้อท่ีมีการปฏิบัติต่ าสุดในด้านงานให้ค าปรึกษา สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม
ในการปรึกษาหารือและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหาที่พบร่วมกัน  
     1.4 จากการวิจัยพบว่าประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเพ่ือทราบแนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปเป็นข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดในด้านงานป้องกันส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือ 
สถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเพ่ือทราบแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมครั้งต่อไป  
     1.5 จากการวิจัยพบว่าติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบหลักสูตรในสถานศึกษา               
เพ่ือการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดในด้านงานติดตามและประเมินผล 
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สถานศึกษาควรจัดให้มีการบริการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบหลักสูตรในสถานศึกษาอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนากระบวรการจัดการเรียนรู้ต่อไป   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป      
     2.1 ควรศึกษาแนวทางในการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการและชุมชน         
     2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     2.3 ควรมีการศึกษาสภาพและการบริหารงานแนะแนวในบริบทของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ (1) เพ่ือศึกษาสภาพภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศ กรมสวัสดิการ
ทหารอากาศและ (2) เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่เก็บข้อมูลตรงต่อประชากร 
จ านวน 248 คน ที่เป็นข้าราชการในกรมสวัสดิการทหารอากาศ 600 คน เลือกการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจาก
ประชากร ของข้าราชการทหารอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศซึ่งเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศสังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศมีภาวะผู้น าในภาพรวมอยู่ 
ในระดับสูง ( =4.05, S.D.=0.70) และรายด้าน ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับสูงโดยเรียงระดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ในด้านคุณค่าในตัวผู้น า ( =4.14, S.D.=0.69) ด้านบุคลิกภาพภายนอก ( =4.03, S.D.=0.69) และด้านการ
แสดงออกของผู้น า ( =3.98, S.D.=0.73) ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศในกรมสวัสดิการทหารอากาศ
พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สภาพการสมรส ประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกันไม่มีความแตกต่างใน
การพัฒนาภาวะผู้น า ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความแตกต่างในด้านการพัฒนา
ภาวะผู้น าแตกต่างกันอย่างมี นัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study the leadership of the personnel in 
Welfare Directorate of Royal Thai Air Force’s and 2) to compare the development of 
leadership of personnel in Welfare Directorate of Royal Thai Air Force classified based on 
personnel factors. This study was based on quantitative approach which was conducted by 
studying the sample of 248 respondents selected by simple random sampling from 600 Air 
Force personnels in Welfare Directorate. The tool for data collection was a questionnaire 
and the data were analyzed by using descriptive statistics including percentage, mean, 
standard deviation. Hypothesis were tested by using independent t-test, one way ANOVA                 
(F-test) with scheffe’ comparison method. 
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 The research results were as follows:   
 1) The leadership of personnel in Welfare Directorate of the Royal Thai  Air Force in overall 
was at  high level ( =4.05, S.D. = 0.70), while considered in detail , it was found that all of three 
aspects were also at high level ,ranking from the highest to the lowest as follows the aspect of value 
in the leader in ( =4.14, S.D.=0.69), followed  by the aspect of external personality ( =4.03, 

S.D.=0.69) and the leadership behavior ( =3.98, S.D.=0.73), respectively. 
 2) The comparison of the development of leadership of the personnel in Welfare 
Directorate, it was found that, there was no difference the development of leadership of 
personnel in Welfare Directorate of Royal Thai Air Force in terms of different gender, age, 
marital status and working experience, while there was a significant difference in the 
development of leadership in term of different educational level at the statistical level of 
confidence .05 
 
ค าส าคัญ  

 ภาวะผู้น า กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 เคยมีค ากล่าวที่ว่า ผู้น าต้องสอนผู้น าและจะเห็นได้ว่าผู้น าทางทหารที่ประสบผลส าเร็จในการบริหาร
หน่วยงานนั้น จะต้องเป็นผู้บริหารตลอดเวลา หมั่นศึกษาหาความรู้ ปรับตนเข้ากับสถานการณ์ทันต่อเหตุการณ์
เป็นพลวัตโดยใช้วิธีการระบบสารสนเทศที่ถูกต้องรวดเร็วและนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือช่วย
ในการบริหารงาน โดยทั่วไปคุณสมบัติผู้น าพลเรือนและทหารก็มีความคล้ายคลึงกันเพียงแต่ฝ่ายใดจะเน้น
คุณสมบัติข้อไหนเท่านั้นโดย เฉพาะทหารเมื่อมีภาระหน้าที่ ทีเ่กี่ยวข้องกับความเป็นความตายอย่างเช่น ในยาม
สงครามต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเอาจริงเอาจังรู้จักให้ความสนใจกับคนรอบข้าง และตนเองต้องไม่
มองข้ามความส าคัญกับสิ่งรอบตัวคุณสมบัติเหล่านี้ต้องมีให้ครบในสถานการณ์เสี่ยงภัยแบบนั้น จะสอนให้คนมี
ปฏิกิริยาบางอย่างเร็วขึ้นในภาวะปกติ ซึ่งมีมากกว่าการท างานในองค์กรพลเรือนมีการเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาสูง
มีความจงรักภักดี มีความตั้งใจ รู้จักเสียสละ และมีความซื่อสัตย์ บทบาทของทหารด ารงอยู่ในรูปแบบของการ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ และทั้งการช่วยเหลือประชาชนในยามที่เกิดเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ  มากมาย 
โดยรวมทั้งการดูแลทุกข์สุขและความเรียบร้อยของก าลังพล ของกองทัพอากาศด้วย ดังนั้นการเสริมสร้างและ
การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้น าทางการทหารจึงมีความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมแต่เนิ่นๆ 
เพ่ือให้เข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  จากเหตุผลดังกล่าวก าลังพลของกองทัพอากาศไม่ว่าจะเป็นระดับนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหาร
ชั้นประทวนสังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศซึ่งมีภารกิจในการจัดการสวัสดิการให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ จึงเป็นส่วนส าคัญ ในการพัฒนากองทัพให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะในด้านบุคคล
เหล่านี้จึงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นก าลังพลหลักในการป้องกันประเทศจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
หรือฝึกอบรมวิชาการทหาร เพ่ือให้เป็นก าลังพลของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้มีระเบียบวินัยมี
ลักษณะการเป็นผู้น าและมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ สติปัญญาความรู้
ความสามารถ ทักษะในการประกอบอาชีพ และการปรับตัวให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน ด้านสังคมและการปกครองตลอดไปตามรัฐธรรมนูญไทย ที่ได้ก าหนดและระบุหน้าที่ของทหารใน
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การสร้างความมั่นคงของรัฐสถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ การปกครองระบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพ่ือการพัฒนาประเทศ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 มาตรา 72)  
 ดังนั้นการใช้ทหารเพ่ือการพัฒนาประเทศชาติตามรัฐธรรมนูญนั้น สถาบันทหารนอกจากจะกระท า
โดยทางตรงคือการช่วยเหลือประชาชน แล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งทางด้านสถาบันการทหารก าลังให้ความสนใจ
และเร่งรัดทั้งที่เป็นทั้งนายทหารชั้นประทวน และนายทหารชั้นสัญญาบัตรในการด าเนินการคือการพัฒนา
ก าลังพลของทหารเอง โดยเฉพาะก าลังพลทหารของทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศและจะต้อง
ผ่านการฝึกอบรมทางการทหารที่ค่อนข้างหนักและตรากตร า ตลอดจนจะต้องได้รับการอบรมวิชาชีพทาง 
การทหาร และอยู่ภายใต้กรอบระเบียบวินัยที่เคร่งครัด และมีเสรีภาพอยู่ในขอบเขตที่จ ากัดโดยเฉพาะของ
ทหาร 
 จากแนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการทหารอากาศสังกัดกรมสวัสดิการทหาร
อากาศให้มีภาวะความเป็นผู้น าดังกล่าว กองทัพได้ก าหนดนโยบายในการฝึกตามวงรอบประจ าปีงบประมาณ 
โดยเฉพาะส่วนในของกองทัพอากาศนั้น ได้ก าหนดให้ในหน่วยที่บรรจุตามอัตราส่วนของหน่วยในระดับต่างๆ 
ขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศ เช่นระดับกรม ระดับกอง ให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการฝึกอบรมในขั้นที่จะมี
ความสามาถน าความรู้ และการเป็นผู้น าที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตามนโยบายของ
กองทัพอากาศต่อไป แต่หลักสูตรในการฝึกของทหารอากาศนั้นเป็นห้วงระยะเวลาสั้นๆ และจ ากัดเวลา                   
การปลูกฝังภาวการณ์เป็นผู้น าให้กับทหารอากาศสังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ ที่ประจ าการค่อนข้างมีน้อย
หรือแทบจะไม่มีเลยเนื่องจากครูผู้ฝึกไม่ได้ให้ค าอธิบายหรืออบรม ด้งนั้นเมื่อทหารอากาศสังกัดกรมสวัสดิการ
ทหารอากาศกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในต้นสังกัดจึงเป็นเรื่องที่กองทัพอากาศให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก แต่
อย่างน้อยเขาเหล่านี้จะได้มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามารับราชการในกองทัพอากาศ และให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับรู้ถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีมีความรับผิดชอบและมีภาวะความเป็นผู้น าสูงและเป็นที่ยอมรับ
ดังกล่าวที่ว่าโดย “การเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด”อย่างแท้จริง                                                    
 จากเหตุผลและความส าคัญท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น ท าให้ผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่าการพัฒนาประเทศให้
มีความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงในทุก ๆ ด้าน นั้นจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเป็นส าคัญ
โดยเฉพาะทหารประจ าการ จะต้องได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีเพียงพอ มีภาวะความเป็นผู้น าสามารถ
ด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีจึงเป็นกลไกในการพัฒนาสู่การความเป็นอยู่ขับเคลื่อนในระดับหมู่บ้าน ต าบล และใน
ส่วนชุมชนเมืองของประเทศต่อไป การศึกษาภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศจึงเป็นแนวทางการสร้าง
ภาวะผู้น าให้กับทหาร ของข้าราชการทหารอากาศสังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศทั้งนี้ หากทหารอากาศ
สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศได้รับการฝึกอบรมและมีภาวะผู้น าสูงเมื่อได้รับการฝึกอบรมวิชาทางทหารไป
แล้ว ข้าราชการกองทัพอากาศก็ จะเป็นแกนน าหลักในการสร้างความแข้งแข็งให้กับองค์การ และเป็น
แหล่งข่าวให้กับกองทัพอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความม่ันคงให้กับประเทศชาติต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาแนวคิดในการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการทหารอากาศสังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศเพ่ือน า
ผลการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของกองทัพอากาศให้มี
คุณภาพที่ดตีามแนวนโยบายของกองทัพต่อไป 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ มีความแตกต่างกันตามปัจจัย
ส่วนบุคคลหรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพภาวะผู้น าของทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาภาวะผู้น าของทหารอากาศสังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการของทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหาร ทั้งผู้บริหาร
ระดับสูง ฝ่ายอ านวยการ หัวหน้าหน่วย/ฝ่าย/แผนก และเจ้าหน้าที่ จ านวน 81 คน และทหารประจ าการระดับ
นายทหารชั้นประทวนสังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศอีกจ านวน 167 คน รวมทั้งสิ้น 248 คนโดยการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling ) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย  ประกอบด้วย 
1. เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ ชั้นยศ การศึกษา สถานภาพการสมรส 

ระยะเวลาในการรับราชการ รายรับต่อเดือน ที่พักอาศัยและภูมิล าเนาจ านวน 10 ข้อ   
2. แบบสอบถาม  (Questionnaire)  เพ่ือใช้การศึกษาสภาพภาวะผู้น าของทหารประจ าการ 

แบบสอบถามมีทั้งสิ้น 2 ตอน โดยตอนท่ี 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกสภาพภายนอก ด้านคุณค่าในตัวผู้น า และด้านการแสดงออกของผู้น า
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับดังนี้              

 5     หมายถึง  มีภาวะผู้น าในระดับมากท่ีสุด 
 4     หมายถึง  มีภาวะผู้น าในระดับมาก 
 3     หมายถึง  มีภาวะผู้น าในระดับปานกลาง 
 2     หมายถึง  มีภาวะผู้น าในระดับน้อย 
 1     หมายถึง  มีภาวะผู้น าในระดับน้อยที่สุด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา (CID) เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ

แบบสอบถาม ถึงเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ 
2. ขอเข้าพบเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการศึกษา

พร้อมทั้งขอความร่วมมือ และขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. แจกแบบสอบถามให้กับทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามคืนจัดท าบันทึกข้อมูลภาวะผู้น าให้กับทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการ

ทหารอากาศ และบันทึกผลน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลด้วยวิธีทางสถิติต่อไป 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่เป็นร้อย
ละในแต่ละประเด็นที่ศึกษาในข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภาวะผู้น าของทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหาร
อากาศ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการ
แปรความหมายค่าเฉลี่ยของสภาพภาวะผู้น าของทหาร ประจ าการใช้เกณฑ์การแปลผลดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00    หมายถึง   มีภาวะผู้น าในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50    หมายถึง   มีภาวะผู้น าในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50    หมายถึง   มีภาวะผู้น าในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50    หมายถึง   มีภาวะผู้น าในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50    หมายถึง   มีภาวะผู้น าในระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพภาวะผู้น าของข้าราชการ    
              ทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ โดยภาพรวม 
  

ภาวะผู้น า   S.D. การแปลความหมาย 
1. ด้านบุคลิกภาพภายนอก 
2. ด้านคุณค่าในตัวผู้น า 
3. ด้านการแสดงออกของผู้น า 

4.03 
3.98 
4.14 

0.69 
0.73 
0.69 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.05 0.70 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศใน
ภาพรวมเห็นว่ามีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก ( =4.05, S.D.=0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีภาวะ
ผู้น าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการแสดงออกของผู้น า (  =4.14, S.D.=0.69) 
รองลงมาคือด้านบุคลิกภายนอก ( =4.03, S.D.=0.69) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านคุณค่าในตัวผู้น า  
( =3.98, S.D.=0.73)       
 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส เวลารับ
ราชการ ของข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ นายทหารชั้นประทวนมีภาวะผู้น าต่ า
กว่า นายทหารชั้นสัญญาบัตร ชี้ให้เห็นว่า ชั้นยศ อายุ เวลารับราชการและ ระดับการศึกษาที่น้อยกว่า จะมี
แนวโน้มระดับภาวะผู้น าต่ ากว่า 
 
อภิปรายผล 
 จากผลวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรม
สวัสดิการทหารอากาศนั้น ผู้วิจัยจะอภิปรายผลการวิจัย ในแต่ละประเด็นดังนี้ 
 ผลการศึกษาสภาพภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศสังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศในภาพรวม 
เห็นว่าข้าราชการมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกรมสวัสดิการทหารอากาศเป็นส่วนส าคัญใน
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การพัฒนากองทัพอากาศ เป็นลักษณะการบริการคุณประโยชน์ โดยมีการปฏิบัติต่อคน และการกระท าของ
องค์กรขึ้นอยู่กับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขโดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญอยู่ที่การบ ารุงขวัญ และก าลังใจของบุคคลากร
ที่ปฏิบัติงาน เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนากองทัพให้มีความพร้อมทุกด้าน เพ่ือให้ข้าราชการของกรมสวัสดิการ
มีประสิทธิภาพและเป็นผู้มีระเบียบวินัยที่ดีมีลักษณะการเป็นผู้น าโดยเป็นผู้ มีความสมบูรณ์ในด้านร่างกายและ
จิตใจ มีสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงภาวะปัจจุบัน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ส านักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (2550) พบว่า ภาวะผู้น าระดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีการ
ด าเนินการตามแผนงานตามยุทธศาสตร์  มีการแลกเปลี่ยนความรู้มากกว่าการด าเนินงานเชิงรุก ความเป็นผู้น า
ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้มแข็ง จะขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าของผู้บริหารทั้งสิ้น และมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านการสอนและการวิจัย มีหลักสูตรผู้บริหารชั้นสูง และมีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองและสถาบัน 
 เมื่อวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศใน                    
3 ด้านพบว่า ภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศในด้านการแสดงออกของ
ผู้น าอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ ได้
มีการปลูกฝังอุดมการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความภาคภูมิใจใน
การเป็นทหารอาชีพ ความรัก และความเสียสละต่อหมู่คณะ ฯลฯ 
 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านคุณค่าในตัวผู้น าถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับมากก็ตาม ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศได้มีการก าหนดการปกครองก าลังพล 
ตามล าดับสายการบังคับบัญชา ดังนั้นข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศต้องปฏิบัติตาม
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก ดังนั้นจึงไม่มีโอกาสในการแสดงออกถึงความกล้าในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
รวมถึงการแสดงเหตุผลและมีวิจารณญาณเก่ียวกับเรื่องนั้นๆด้วย 
 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการพัฒนาภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศสังกัดกรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ ซึ่งได้ข้อมูลจาการตอบแบบสอบถามสรุปได้ดังนี้ 
 1. ปัญหาในการพัฒนาภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ ซึ่งเกิด
จากมาตรฐานการควบคุม ความเข้มงวด การอบรม การดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติตนของทหารอากาศแต่ละ
หน่วยไม่เหมือนกัน ส่งผลให้ภาวะผู้น าแต่ละด้านของข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ
ลดลงเมื่อแยกกันไปปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ผู้บังคับบัญชารุ่นพ่ีไม่เป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บังคับบัญชา
กระท าให้ข้าราชการกลัวและ ไม่เปิดโอกาสให้ข้าราชการกล้าตัดสินใจจึงท าให้ข้าราชการไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็น ไม่กล้าตัดสินใจในการท างาน และการพัฒนา อีกประการหนึ่งคือ พ้ืนฐานด้านความรู้ของข้าราชการ
ทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศนั้นไม่เท่ากัน การรับรู้ของข้าราชการก็ไม่เท่ากัน รวมถึง
สิ่งแวดล้อมมีผลต่อความประพฤติของข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ จากปัญหาที่
กล่าวมาแล้ว จึงมีผลกระทบต่อต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหาร
อากาศ ต้องอยู่ภายใต้กรอบระเบียบวินัยที่เคร่งครัด และมีเสรีภาพที่อยู่ภายในขอบเขตที่จ ากัด การก ากับดูแล
เอาใจใส่ในการปฏิบัติตนของข้าราชการทหารอากาศแต่ละหน่วยจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นข้อเท็จจริงดังกล่าวจึง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศด้วย 
 2. ความต้องการพัฒนาภาวะผู้น าของ ข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ  
พบว่าฝ่ายต่างๆนั้นได้เสนอแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการ
ทหารอากาศดังนี้ จัดสถานที่ให้ข้าราชการได้พัฒนาตนเอง จัดให้มีหลักสูตรทางการทหารเพ่ิมเติม เปิดโอกาส
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ให้ข้าราชการได้ตัดสินใจ โดยการมอบหมายงาน กีฬาและนันทนาการเพ่ือให้คลายเครียด สร้างขวัญ และ
ก าลังใจและให้โอกาสในการตัดสินใจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชา จากความต้องการในการ
พัฒนาภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศที่กล่าวมาแล้วนั้น กรม
สวัสดิการทหารอากาศมีความจ าเป็นที่จะต้องปกครองบังคับบัญชาข้าราชการทหารด้วยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เพ่ือให้ง่ายต่อการควบคุมและปฏิบัติตามค าสั่ง ดังนั้นหน่วยงานจึงก าหนดระเบียบปฏิบัติประจ าขึ้นเพ่ือทหาร
ทุกคนได้ทราบว่า เวลาไหนควรท ากิจกรรมอะไร ในแต่ละวัน ส าหรับการแข่งขันและกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ
คลายเครียด โดยที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชายังคงให้ความส าคัญค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมให้
เป็นกิจกรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศด้วย ในส่วน
การให้โอกาสในการตัดสินใจตลอดจน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการของกรมสวัสดิการนั้น ก็เป็นสิ่งส าคัญอย่าง
หนึ่ง ซึ่งจะน าไปแก้ไขปรับปรุงในส่วนของผู้บังคับบัญชา และได้มีการพัฒนาภาวะผู้น าของตนเองควบคู่ไปด้วย 
 3. จากการเปรียบเทียบการพัฒนาภาวะผู้น าของข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหาร
อากาศ พบว่ามีความเหมาะสมและครอบคลุมในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะผู้น า ด้านการพัฒนา
องค์ความรู้ ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ ข้าราชการทหารอากาศ 
สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ ส าหรับแนวทางในด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการด้วยกันพบว่า มี
ความเป็นมิตร มีความเห็นอกเห็นใจ ยอมรับซึ่งกันและกันดี รวมทั้งการปรับตัวเข้าหากันได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้
การพัฒนาประเทศชาติมีความก้าวหน้าและมีความมั่นคงทุกๆด้าน ต่อไป 
 4. การเรียนรู้จากการวิจัย กรมสวัสดิการทหารอากาศท าให้ได้ทราบถึง จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
อุปสรรคในการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับขาราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ โดยเปิด
โอกาสให้ข้าราชการกรมสวัสดิการทหารอากาศแสดงความคิดร่วมในการสร้างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น า
ของ ข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ ซึ่งเป็นการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องท าให้เกิดการพัฒนาภาวะผู้น าได้ประสบความส าเร็จอีกพ้ืนฐานด้านความรู้ของข้าราชการ
ที่ไม่เท่ากัน บางคนสามารถเรียนรู้ได้เร็ว แต่บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างมาก ส่วนมากมีความ
ต้องการในการฝึกฝนตนเองจากสื่อต่างๆ และมีความต้องการให้หน่วยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการต่างๆเพ่ือคลายเครียด ซึ่งที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญในเรื่องนี้น้อยมาก ภาวะผู้น าให้กับ
ข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ จะต้องมีกระบวนการภายในในการพัฒนาภาวะผู้น า
อย่างเป็นระบบและเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จึงสามารถจะพัฒนาภาวะผู้น าได้ตามท่ีต้องการได้          
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ควรก าหนดนโยบาย แผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการทหารอากาศ สังกัด
กรมสวัสดิการทหารอากาศอย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดเป็นหลักสูตรพิเศษ
ของหน่วยงานขึ้น โดยมอบหมายความรับผิดชอบให้กับฝ่ายอ านวยการหลักซึ่งจะได้ด าเนินการวางแผน
อ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแล โดยประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เป็นหนึ่งในสถาบัน
การทหารอากาศที่ดีที่สุดในอาเซียน “One of the Best Air Force Academies in Asean” 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. ควรแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือแบ่งมอบความรับผิดชอบให้ชัดเจน และให้คณะท างานได้มีส่วนร่วมใน
การวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และประเมินผลทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
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 2. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งส าคัญในกองทัพอากาศ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการทหารอากาศ 
สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศและเป็นตัวอย่างในการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศใน ครั้งนี้เป็นการวิจัยทั้ง
เชิงปริมาณ ซึ่งการวิจัยในครั้งต่อไปควรน าข้อมูลของข้าราชการทหารอากาศ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ 
มาประกอบการวิจัยครั้งต่อไปด้วย จะท าให้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นและสามารถน าไปสู่
การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยมีการวิจัยเชิงปริมาณและเพ่ิมข้ึนในระดับต่อไป 
 2. การวิจัยครั้งต่อไปควรก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศซึ่ง
ปลดประจ าการแล้วว่ามีภาวะผู้น าในด้านต่างๆในระดับใด และจะมีแนวคิดใดที่จะให้ภาวะผู้น าด ารงอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป โดยการทบทวนเครื่องมือ ที่เป็นข้อค าถามในแบบสอบถามตามภาคนิพนธ์ฉบับนี้และ
พิจารณาน าไปใช้กับข้าราชการทหารอากาศและสามารถน ามาพัฒนาภาวะผู้น าระดับนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
และนายทหารชั้นประทวน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการของกรมสวัสดิการกองทัพอากาศต่อไป 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ (1) การศึกษาถึงต้นทุนค่าใช้จ่าย รายได้ และวิเคราะห์เปรียบเทียบ
รายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี (2) เป็นการน าแนวคิดของการตัดสินใจลงทุนโดยการน าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นในปีต่าง ๆ ในอนาคตของโครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่มารวมกัน เพ่ือเปรียบเทียบกัน 
แบบที่ค านึงถึงมูลค่าของเงินในอนาคต หรือโดยอาศัยหลักการว่าเงินจ านวนเดียวกันในปัจจุบันและอนาคตจะ
ไม่เท่ากัน โดยใช้หลักเกณฑ์การตัดสินใจ 3 ประการคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน และ
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 

ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์โครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเสม็ดเป็นข้อมูลที่
ได้รับจากเทศบาลต าบลเสม็ด และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) โดยแบ่งการวิเคราะหอ์อกเป็นสองกรณี ได้แก่ 
กรณีแรก บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการ กรณีที่สอง เทศบาลต าบลเสม็ด ด าเนินการเอง  โดยมีข้อ
สมมุติที่ส าคัญคือ การก าหนดอายุโครงการเท่ากับ 5 ปี อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 8 และหากไม่มีโครงการ
ติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่เทศบาลต าบลเสม็ด ประชาชนจะต้องติดตั้งวายฟายเอง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 590 บาทต่อเดือน อัตราการเพ่ิมของประชากรเทศบาลต าบลเสม็ดเท่ากับร้อยละ 0.77           
แต่ข้อจ ากัดของกรณีแรกนี้คือ หนึ่งผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ 2 ชั่วโมงต่อเดือน ท าให้จ านวนประชากรที่ใช้
บริการ เท่ากับร้อยละ 5 ของครัวเรือนทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเสม็ด ส าหรับในกรณีที่สอง จ านวน
ประชากรที่ใช้บริการ กรณี เทศบาลต าบลเสม็ด ด าเนินการเอง เท่ากับร้อยละ 30 ของครัวเรือนทั้งหมด                    
โดยประชาชนสามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ได้ทุกครัวเรือน ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน  

ผลการวิเคราะห์โครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเสม็ด กรณี บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการ พบว่า NPV มีค่าเท่ากับ 15,258,782 บาท BCR มีค่าเท่ากับ 6.73 และกรณี 
เทศบาลต าบลเสม็ด ด าเนินการเอง พบว่า NPV มีค่าเท่ากับ 104,090,449 บาท BCR มีค่าเท่ากับ 31.09 และ 
IRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 2523 ข้อเสนอแนะคือ เทศบาลต าบลเสม็ด ควรลงทุนในโครงการติดตั้งวายฟาย
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเสม็ด โดยเทศบาลต าบลเสม็ดควรด าเนินการเอง เนื่องจาก การลงทุนมีความ
คุ้มค่าต่อการลงทุนและไม่มีความเสี่ยง 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study the cost,revenue and comparison of 

revenues and expenses in the wireless fidelity project in Samed Subdistrict Municipality, 
Mueang District, Chon Buri Province. 2) The concept was the comparison of the costs and 
benefits occuring in many years of the Wireless Fidelity Project regardless of the amount of 
money in the future. In other words, the analysis was based on the principle that the same 
amount of present and future was not equal. This study used three criteria to decide, the 
net present value, the benefit-cost ratio and the internal rate of return. 

The data for the project area of the wireless fidelity project analysis were obtained 
from the Samed Sub-district Municipality and the TOT Public Company Limited. The analysis 
was divided into two cases. The first case was the operation of the TOT Public Company 
Limited. The second case was the operation of the Samet Sub-district Municipality.                     
The assumptions were as follows: 1) The project life was 5 years, 2) The discount rate was 8 
percent. 3) If people do not have the wireless fidelity project, people must be provided with 
a WiFi. The average costs were 590 baht per month. 4) The population growth rate was 0.77 
percent. The limitation of the first case was the limiting of the hours of usage per month. 
But in the second case, there was no limit of use. 

The results of this study showed that the NPV of the first case was equal to 
15,258,782 baht, BCR was equal to 6.73. NPV of the second case was equal to 104,090,449 
baht, BCR was equal to 31.09 and IRR was equal to 2523.The investment project of the 
Wireless Fidelity Project in Samed Sub-district Municipality, Mueang District, Chon Buri 
Province was worthiness. In addition, the Samed Sub-district Municipality should operate the 
Wifi project by themselves.  
 
ค าส าคัญ  

 ความเป็นไปได้ วายฟาย Feasibility Study, Wifi 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication) นับวันยิ่งทวี
ความส าคัญมากขึ้น เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการผลิต การสร้างโอกาสการเรียนรู้ และการ
เข้าถึงข้อมูลของคนในสังคม เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง การเดินตามหรือพัฒนา
ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง จึงเป็นเรื่องที่ต้องค านึง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนปัจจุบันต่างเป็นความส าคัญของ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ (ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 
2551) 
 ประเทศต่าง ๆ ในโลกได้มีการพัฒนา ICT อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเทศที่ได้มีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและมีมาตรการหลายอย่างเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ                 
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การสื่อสาร ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท โดยได้มีการด าเนินการโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โครงการอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา โครงการศูนย์ ICT ชุมชน เป็นต้น  
 ผลการส ารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานสถิติแห่งชาติ  พบว่าประชากรอายุ  
6 ปีขึ้นไปมีการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพ่ิมขึ้นมาตลอด ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาข้อมูลและ
ติดตามข่าวสารมากที่สุด รองลงมา คือ รับ-ส่งอีเมลล์ เล่นเกมส์ โดยในปี 2553 มีการใช้โทรศัพท์มือถือมากถึง  
ร้อยละ 61.8 แต่มีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตยังไม่มากนัก คือร้อยละ 30.9 และร้อยละ 22.4 
ตามล าดับ 
 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยระบบไร้สายนั้น มีชื่อเรียกว่า วายฟาย หรือ WIFI (Wireless Fidelity) 
ที่มีให้บริการในร้านกาแฟ หรือ Internet Café’ หรือที่บ้าน ที่ท างาน โดยที่มีอุปกรณ์วายฟายเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต ท าให้มีความสะดวกสบายในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เมื่อพูดถึงการใช้งาน
วายฟายนั้น จะต้องใช้งานร่วมกับระบบ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) โดยที่ ADSL 
เปรียบเสมือนท่อรับส่งข้อมูลระหว่างชุมสาย ส่วนประกอบอุปกรณ์วายฟาย นั้น เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่าง 
ADSL กับอุปกรณ์วายฟายในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน (อุรปรีย์ ประภาสวัสดิ์, 2549) 
 เทศบาลต าบลเสม็ด เป็นย่านศูนย์การค้าและศูนย์รวมหน่วยงานราชการ มีประชากรอยู่อาศัยค่อนข้าง
หนาแน่น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย ประชากรในเขตต าบลเสม็ด แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ 
ได้แก่ ส่วนที่เป็นชุมชนดั้งเดิม อยู่อาศัยตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ท านา 
และชุมชนใหม่ที่อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาในเขตพ้ืนที่ มาซื้อบ้านพักอาศัยในลักษณะของอาคารพาณิชย์ ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์กรเอกชน ซึ่งเทศบาลต าบลเสม็ดได้มีการพัฒนาในทุก ๆ 
ด้านอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีนักลงทุน และประชากรภายนอกพ้ืนที่เข้ามาพักอาศัยและประกอบอาชีพเป็นจ านวน
มาก การให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายจึงกลายเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน และผู้อาศัยอยู่
ในเขตพ้ืนที่ ได้มีโอกาสเข้าถึงสถานการณ์ทั่วโลกง่ายขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารของเทศบาลต าบลเสม็ด  จึงได้มี
นโยบายติดตั้งวายฟายให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเสม็ด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตและเพ่ืออ านวยความสะดวก เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วรอบด้าน นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
รวมทั้งการด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมส าคัญ
ของเทศบาลต าบลเสม็ด  
 ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ ณ เทศบาลต าบลเสม็ด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับโครงการ
ติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ของเทศบาลต าบลเสม็ด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีต่อไป 
 
โจททย์วิจัย 

1. Net Present Value (NPV) มีค่ามากกว่าศูนย์ 
2. Cost Benefit Ratio (BCR) มีค่ามากกว่าหนึ่ง 
3. Internal Rate of Return (IRR) มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาค่าใช้จ่าย ในการจัดท าโครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ของเทศบาลต าบล

เสม็ด  
2. เพ่ือศึกษารายได้ ในการจัดท าโครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ของเทศบาลต าบลเสม็ด  
3. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้ง

พ้ืนที่ ของเทศบาลต าบลเสม็ด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การส ารวจทางด้านกฎหมาย 
 1.1 พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 1.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน 
 2.1 หลักเกณฑ์การตัดสินใจแบบที่ค านึงถึงมูลค่าของเงินในอนาคต 

2.2  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
   2.3  อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน 
   2.4  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
   2.5  การประเมินอัตราส่วนลดที่เหมาะสม 
  2.6  การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

โครงการจึงจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาให้ทราบว่าปัจจัยใดที่มีความส าคัญ และมีผลต่อความส าเร็จของ
โครงการ เพ่ือดูความไวหรือความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงสถานะทางด้านการเงินของโครงการเมื่อปัจจัย
เหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการเช่น การวิเคราะห์โครงการ
ก่อสร้างของธนาคารพาณิชย์ ในการก่อสร้างสาขาธนาคารแห่งใหม่ในเขตสนามบินสุวรรณภูมิ พบว่า  มีโอกาส
เป็นไปได้สูงที่ราคาเหล็กเส้น ซึ่งเป็นปัจจัยการก่อสร้างที่ส าคัญของโครงการเพ่ิมขึ้น จากที่กะประมาณการไว้ 
10% ผู้วิเคราะห์โครงการจะต้องผลกระทบที่อาจจะเกิดกับโครงการ โดยท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ
ลดลง 10 ล้านบาท หรืออัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนลดลง 5% จุดคุ้มทุนเพ่ิมขึ้นอีก 8% และน าผล
การวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารธนาคารส าหรับวางแผนในการก่อสร้างต่อไป เป็นต้น (วิชญะ นาครักษ์, 2554) 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วงจรการพัฒนาโครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี จะเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนเรียกว่า “วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life 
Cycle หรือ SDLC)” โดยทั่วไปประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเบื้องต้น (Preliminary Study) เป็นการศึกษาถึงความเหมาะสม ก าหนด
ปัญหา หรือการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) เป็นการศึกษาระบบการท างานเดิม ความตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ ก าหนดความต้องการระบบงานใหม่นักวิเคราะห์ต้องด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ (Design) ออกแบบระบบใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้และฝ่ายบริหาร เป็นขึ้นตอนต่อจากการวิเคราะห์ 
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ขั้นตอนที่ 4 การเขียนและทดสอบโปรแกรม (Construction) เป็นการเขียนและทดสอบโปรแกรม
ตามที่ได้ออกแบบไว้ ตามความต้องการของผู้ใช้ จะต้องมีลักษณะท างานได้ผลตรงกับความต้องการของผู้ใช้  
ท างานได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เชื่อถือได้ แก้ไขดัดแปลงได้ง่าย 

ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบระบบ (Testing) เป็นการทดสอบระบบหลังจากเขียนโปรแกรมไปแล้ว                 
เพ่ือตรวจสอบความผิดพลาด 

ขั้นตอนที่ 6 การเปลี่ยนระบบ (Conversion) การเปลี่ยนจากระบบงานเดิมมาเป็นระบบงานใหม่ที่ได้
ออกแบบและพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายให้ทราบถึงสภาพข้อมูล

โดยทั่วไปที่จะน ามาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการติดตั้งวายฟาย 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) การวิเคราะห์เชิงปริมาณนี้ จะเป็นการน าข้อมูล

ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิของโครงการติดตั้งวายฟาย 
 
ผลการวิจัย 

โครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ข้อมูลของ
การศึกษา ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ได้รับจากเทศบาลต าบลเสม็ด และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้การ
วิเคราะห์โครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แบ่ง
ออกเป็นสองกรณี ได้แก่ กรณีแรก บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการ กรณีที่สอง เทศบาลต าบลเสม็ด 
ด าเนินการเอง 
 กรณี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการมีข้อสมมุติที่ส าคัญคือ การก าหนดอายุโครงการเท่ากับ 
5 ปี อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 8 และหากไม่มีโครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่เทศบาลต าบลเสม็ด 
ประชาชนจะต้องติดตั้งวายฟายเอง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยครัวเรือนละ 590 บาทต่อเดือน อัตราการเพ่ิมของ
ประชากรเทศบาลต าบลเสม็ดเท่ากับร้อยละ 0.77 แต่ข้อจ ากัดของกรณีแรกนี้คือ หนึ่ง User สามารถใช้บริการ
ได้ 2 ชั่วโมง/เดือน ท าให้จ านวนประชากรที่ใช้บริการ เท่ากับร้อยละ 5 ของครัวเรือนทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลเสม็ด  
 ส าหรับในกรณี เทศบาลต าบลเสม็ด ด าเนินการเอง มีข้อสมมุติที่ส าคัญเช่นเดียวกับกรณีแรก อย่างไรก็
ตามความแตกต่างคือ จ านวนประชากรที่ใช้บริการ กรณี เทศบาลต าบลเสม็ด ด าเนินการเอง เท่ากับร้อยละ 
30 ของครัวเรือนทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเสม็ด เนื่องจากกรณีนี้ สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ได้ทุก
ครัวเรือน ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง/วัน  

ผลการวิเคราะห์โครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี กรณี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการ พบว่า NPV มีค่าเท่ากับ 15,258,782 บาท BCR มีค่า
เท่ากับ 6.73 แต่ไม่สามารถหาค่า IRR ได้ เนื่องจาก กระแสเงินสดของรายได้มากกว่ากระแสเงินสดของ
ค่าใช้จ่าย ทุกปีตลอดอายุโครงการ 

ผลการวิเคราะห์โครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี กรณี เทศบาลต าบลเสม็ด ด าเนินการเอง พบว่า NPV มีค่าเท่ากับ 104,090,449 บาท BCR มีค่าเท่ากับ 
31.09 และ IRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 2523 
 
 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

409 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เทศบาลต าบล

เสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาขอน าเสนอการอภิปรายผลตามล าดับ ดังนี้ 
ผลการศึกษาพบว่า NPV ของโครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี กรณี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการ มีค่าเท่ากับ 15,258,782 บาท BCR มีค่า
เท่ากับ 6.73 สรุปได้ว่า การลงทุนโครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี กรณี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการ คุ้มค่าต่อการลงทุน 

นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์โครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี กรณี เทศบาลต าบลเสม็ด ด าเนินการเอง พบว่า NPV มีค่าเท่ากับ 104,090,449 บาท BCR มีค่า
เท่ากับ 31.09 และ IRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 2523 สรุปได้ว่า การลงทุนโครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที่ เทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี กรณี เทศบาลต าบลเสม็ด ด าเนินการเอง ก็คุ้มค่าต่อการ
ลงทุนเช่นเดียวกันกับกรณี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการ 

อย่างไรก็ตามการตัดสินใจพิจารณาลงทุนส าหรับหลักเกณฑ์มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการคือ NPV > 
0 ซึ่งถือว่าคุ้มค่าแก่การลงทุน และแสดงถึงว่าโครงการก่อให้เกิดผลตอบแทนมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่
ยอมรับได้เพ่ือการตัดสินใจลงทุนในโครงการ ทั้งนี้หลักเกณฑ์มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการยังมีข้อพิจารณา
ส าหรับการน าไปใช้เพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เทศบาล
ต าบลเสม็ดคือ NPV เป็นหลักเกณฑ์ท่ีดีในการเปรียบเทียบโครงการ โดยเฉพาะโครงการอิสระ (Independent 
Project) ที่จะต้องเลือกโครงการหลายโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหลักเกณฑ์ NPV เป็นหลักเกณฑ์ที่
เหมาะสมที่สุดในการประเมินค่าของโครงการอิสระไม่ว่าจะมีเงินทุนจ ากัดหรือไม่จ ากัดก็ตาม ดังนั้น ในกรณี 
เทศบาลต าบลเสม็ดจะต้องเลือกโครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเสม็ด ระหว่างกรณี  
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการ และกรณี เทศบาลต าบลเสม็ด ด าเนินการเอง และถ้าเป็นการ
ตัดสินใจเลือกโครงการเดี่ยวซึ่งเป็นการเลือกโครงการเฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่งจะท าให้การตัดสินใจมี
โอกาสผิดพลาดได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถเชื่อถือเพียงหลักเกณฑ์ NPV อย่างเดียว ซึ่งในการวิเคราะห์นี้จึงได้ใช้ 
BCR มาเป็นข้อพิจารณา โดยหลักเกณฑ์ BCR เหมาะส าหรับกรณีที่ต้องตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการใด
โครงการหนึ่งจากบรรดาโครงการที่มี นักวิเคราะห์โครงการจะต้องเลือกลงทุนในโครงการที่ให้ค่า BCR มาก
ที่สุด และมากกว่าหนึ่ง  

หลักเกณฑ์ BCR กับ NPV ควรพิจารณาควบคู่กันไปด้วย ส าหรับการตัดสินใจของเทศบาลต าบลเสม็ด
ที่จะต้องเลือกโครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเสม็ด ระหว่างกรณี บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ด าเนินการ และกรณี เทศบาลต าบลเสม็ด ด าเนินการเอง เพราะกรณี เทศบาลต าบลเสม็ด 
ด าเนินการเอง เป็นโครงการขนาดใหญ่ให้มูลค่าผลประโยชน์สูงก็จริง แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึง
ต้องพิจารณา BCR ประกอบ โดย กรณีบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการมีค่า BCR สูงไม่มากแม้มี
ค่าใช้จ่ายต่ า ดังนั้นเทศบาลต าบลเสม็ดควรเลือกโครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเสม็ด 
กรณี เทศบาลต าบลเสม็ด ด าเนินการเอง เพราะมีค่า NPV และ BCR สูงกว่า ซึ่งกรณีดังกล่าวนับว่าเป็น
โครงการใหญ่และเป็นโครงการที่ดี 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ควรลงทุนในโครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 

เทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยเทศบาลต าบลเสม็ดควรด าเนินการเอง เนื่องจาก การลงทุน
มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนและไม่มีความเสี่ยง 

ข้อเสนอส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ในการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องการศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการติดตั้งวายฟายครอบคลุม

ทั้งพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลา และภายหลังจากการ
ท าการศึกษา ผู้ศึกษาจึงได้พบข้อที่ควรปรับปรุง และเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไปในสถานที่อ่ืน ๆ คือ 
การศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุน ในกรณีวายฟายระบบอ่ืนที่มีมาตรฐานสูงกว่า เช่น 3 จี หรือ มาตรฐาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G, 3rd Generation Mobile Telecommunications) เป็นต้น ซึ่งเป็นมาตรฐาน
โทรศัพท์มือถือในยุคที่ 3 ถูกพัฒนาเพ่ือแทนที่ ระบบโทรศัพท์ 2G ซึ่ง 3G นั้นได้รับการพัฒนาบนพ้ืนฐานของ
มาตรฐาน IMT-2000 ภายใต้กลุ่มของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ มาตรฐานโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3 
หรือที่เรียกว่า ระบบ UMTS หรือ W-CDMA ในระบบ GSM ใช้ช่วงความถ่ีตั้งแต่ 850, 900, 1800, 1900 และ 
2100 ผสานเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน สามารถน าเสนอข้อมูล ใช้งานด้านมัลติมีเดีย ส่งผ่านข้อมูลทั้ง
ภาพและเสียงในระบบไร้สายด้วยความเร็วที่สูง ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงขึ้นมาก 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์               
การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน ตามปัจจัย  ส่วนบุคคล  กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน      
อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  จ านวน 396 ครัวเรือน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.95และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยการหา
ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติที t–test แบบ Independent และ 
One way Anova เพ่ือทดสอบความแตกต่างท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่  
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. หัวหน้าครัวเรือนประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.08,S.D.=0.36) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า หัวหน้าครัวเรือนประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่ประเมินระดับสูงสุดคือ              
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการศึกษา (  =4.17, S.D.=0.41) รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน ( =4.10, S.D.=0.44)  ส่วนด้านที่ประเมินระดับท้ายสุดคือ ด้านการพัฒนาและปรับปรุง
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ  ( =4.00, S.D.=0.41) 
  2. การเปรียบเทียบการประเมินของหัวหน้าครัวเรือนเกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตามเพศ พบว่า หัวหน้าครัวเรือน
ประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี  ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่การเปรียบเทียบตามอายุ การศึกษา อาชีพ  พบว่า หัวหน้า
ครัวเรือนที่มีความแตกต่างกันด้านอายุ การศึกษา อาชีพ ประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรีในภาพรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
 The purpose of this study were to study the effectiveness of the strategic  
 plan developed of  Bansuan  Municipality,  Muang, Chonburi  Province. In order to compare  
the  effectiveness of  the  implementation strategy for the development of  Municipal  Park.  
By personal factors. The  sample  size  was  determined  using  the  formula given by Taro  
Yamane a confidence level of 95% was used in the study  sample of  396  households  that  
use.  In this  study  were  to  estimate  the  scale.  Analysis  of  data  by  the  percentage  
(Percentage)  mean  (Mean)  and  standard  deviation  (Standard  Deviation)  t – test and 
One way Anova on the difference will be  compared  in  pairs  by  the method  of  Scheffe  
(Schefie). 
 Findings of this research were as follows  
 1. Headed households are more effective implementation of the strategic 
development of the  Bansuan  Municipality,  Muang, Chonburi Province.   The overall level.  
When  the  household  head  was also  found  that  opinion on the  effectiveness of the 
strategy development of the Bansuan Municipality,  Muang, Chonburi  Province.  In many 
aspects.  The highest level is that the development  of  human  resources  and  social  
education  ( =4.17, S.D.=0.41), followed  by  the  economic  community  ( =4.10, S.D.= 
0.44) and  in the opinion. Finally, the level of development and public infrastructure               
(  = 4.00, S.D.=0.41)  
 2. The comparison of household income on the effectiveness of perations.                  
The strategic development of Bansuan Municipality, Muang, Chonburi Province, The 
household head is on effectiveness of implementation strategies for the development of 
Bansuan Municipality, Mung, Chonburi Province. Overall, no difference. The comparison by 
age, education, occupation, household income was a significant ifference in age, education, 
professional opinion on the effectiveness of the implementation of the strategic 
development of  Bansuan  Municipality, Mung,  Chonburi  Province.  In the overall and the  
difference is  statistically significant at the 0.05 level. 
 
ค าส าคัญ 
   ประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ พัฒนา 
 

บทน า 
   จากการด าเนินการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาโดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2504-2509) จนถึงฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยังผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากมาย 
เทศบาลเมืองบ้านสวนในฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่นและเป็นหน่วยงานหนึ่งของสังคมย่อมได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว  ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจได้แก่ ปัญหาการเติบโตของชุมชนเมือง  ซึ่งเกิดจากการขยายตัวทางการ
อุตสาหกรรม และอัตราการเจริญทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  ท าให้ประชาชนหลั่งไหลเข้ามาท างานในเขตเมือง 
ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของประชากร ท าให้การเจริญเติบโตของชุมชนเมืองมีอัตราสูง ก่อให้เกิดผลที่ตามมา
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มากมาย  เช่นการวางผังเมือง การจราจร มลภาวะเป็นพิษ  คุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหาการขาดแคลน
โครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากความเจริญเติบโตของเมืองมีมาก ประชาชนเข้ามากระจุกตัวในเมืองใหญ่ที่มีความ
เจริญท าให้มีความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนหนทางโทรศัพท์ ไฟฟ้า  
ประปาที่อยู่อาศัย  ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในเขตเมือง ปัญหาที่พบเสมอเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้ง
มากย่อมก่อให้เกิดปัญหาในแง่ประชากรที่หลั่งไหลเข้ามารวมอยู่ในที่เดียวกัน แย่งกันกินแย่งกันหายใจ  
ก่อให้เกิดชุมชนแออัดและก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดตามมา ในขณะเดียวกันย่อมมีแหล่งสถานบริการบันเทิง
เข้ามาด้วยสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นที่แพร่เชื้อโรคสมัยใหม่ นอกจากนี้คนในเมืองบางส่วนต้องประสบกับความยากจน 
ไม่มีโอกาสในการศึกษาต่อเนื่องจากต้องโยกย้ายตามบิดามารดาและมีปัญหาเด็กเร่ร่อนรวมทั้งปัญหาโสเภณี
ตามมานอกจากนี้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เป็นสิ่งส าคัญของคนในเมืองก็ขาดแคลนไม่สามารถพัฒนาได้อย่าง
เต็มที่เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ขยะและน้ าเสีย  ได้กลายเป็นปัญหาส าคัญ
ปัญหาหนึ่งของเทศบาลเมืองบ้านสวนเพราะในแต่ละวันคนในเขตเมืองได้สร้างขยะและปล่อยน้ าเสีย                    
เข้าสู่สิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย  แต่เทศบาลเมืองบ้านสวนไม่มีที่ทิ้งขยะเป็นของตนเองต้องอาศัยพ้ืนที่ก าจัด
ขยะของท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ห่างไกล  และยังไม่มีบ่อบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองบ้านสวนเองบางครั้งเกิดปัญหา
ขยะตกค้าง ซึ่งท าให้เกิดการร้องเรียนจากประชาชนบ่อยครั้ง ปัญหาประสิทธิผลการบริหารและการให้บริการ
ของเทศบาลเมืองบ้านสวน(เทศบาลเมืองบ้านสวน, 2554) อ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่กฎหมายก าหนดไว้มี
มากมายเกี่ยวข้องกับประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย (ปรีชา กมลบุตร และคณะ , 2539 อ้างถึงใน นภาวรรณ  
อินทรวิชัย, 2540) 
 เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) ที่จะให้บริการสาธารณะตลอดจนดูแลรับผิดชอบความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้ “อยู่ดี มีสุข” โดยด าเนินการให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งหากพิจารณาในมิติภาคประชาชนแล้วจะพบว่า ในชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนทุกคนจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิเช่น การดูแลความสะอาด การให้
การศึกษากับบุตรหลานของประชาชน การกีฬา การดูแลสาธารณภัยการส่งเสริมอาชีพและอ่ืนๆ อีกมากมาย
หรือกล่าวได้ว่าเทศบาลมีส่วนส าคัญต่อความสุขในการด าเนินชีวิตของประชาชนทุกคนในเขตเทศบาล ทั้งนี้
เทศบาลเมืองบ้านสวนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใกล้ชิดประชาชน เพราะคณะผู้บริหารมา
จากการเลือกตั้ง  และการบริหารงานก็มุ่งเน้นตอบสนอง และแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน  ภายใต้
การสนับสนุนและความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือจาก
คณะกรรมการชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนโดยเป็นผู้น าและเป็นแกนกลางในการพัฒนาชุมชนดังนั้นการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ถ้าเทศบาลสามารถให้บริการ
สาธารณะในด้านต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของประชาชนแล้ว ประชาชนก็จะเห็นความส าคัญของ
เทศบาลและมีความกระตือรือร้นที่จะให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น   
   จากการที่งานของเทศบาลเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวั นของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง             
กอปรกับปัจจุบันผู้ศึกษาด ารงต าแหน่งหัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน  
เทศบาลเมืองบ้านสวน  ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารในการบริหารจัดการ
งานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองบ้านสวนตลอดจนภารกิจและยุทธศาสตร์ตามนโยบายต่าง ๆ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยเป้าหมายสูงสุดคือความพึงพอใจของ
ประชาชน และการอยู่ดีกินดีของคนในท้องถิ่น  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
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ในครั้งนี้จะน าไปสู่การวางแผนเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ 
ของเทศบาลให้ดียิ่งขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย 
 หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการประเมินระดับ
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวนต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง             
บ้านสวน  อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
บ้านสวน  ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
           1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือน ซึ่งมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  35,077 
ครัวเรือน (กรมการปกครอง, 2554) 
 กลุ่มตัวอย่ างคื อ หั วหน้าครั ว เรือนหรือตัวแทนหัวหน้าครัว เรือน จ านวน 396 ครัว เรือน              
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ด้วยการใช้สูตรของ Taro Yamane โดยก าหนดระดับค่าความ
เชื่อมั่นที่ 95% โดยน าจ านวนประชากรทั้งหมดแล้วแทนค่าลงตามสูตรจึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  
สามารถอธิบายได้ดังนี ้
 การค านวณกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยใช้สูตร ดังนี้ 
 จากสูตร   n      =         N 
                                     1  +  N(e)2 
 n =     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N =    ขนาดของประชากร 
 e  = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 
         แทนค่าสูตร n        =            35,077 

         1 + (35,077 × 0.0025) 
  n = 35,077 

   88.69 
                               n = 395.50 
 ดังนั้น  ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาท้ังหมด  396 ครัวเรือน 
           2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) รวบรวมข้อมูล
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามลักษณะปลายปิด และเป็นค าถามลักษณะปลายเปิด  
ประกอบด้วยค าถาม  3  ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ  จ านวน 4 ข้อ 
ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน  

อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี จ านวน  36 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการศึกษา    
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ               
4) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์กรและ               
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) โดยก าหนดเป็น               
5  ระดับ  ตามวิธีของลิเคอร์ท (Liker) ซึ่งก าหนดค่าคะแนนไว้ดังนี้ 

ประสิทธิผลระดับมากที่สุด  ให้คะแนน  5  คะแนน 
ประสิทธิผลระดับมาก   ให้คะแนน  4  คะแนน 
ประสิทธิผลระดับปานกลาง  ให้คะแนน  3  คะแนน 

 ประสิทธิผลระดับน้อย   ให้คะแนน  2  คะแนน 
 ประสิทธิผลระดับน้อยที่สุด  ให้คะแนน  1  คะแนน 
 เกณฑ์ระดับคะแนน  ตาม ธนวรรษ  ว่องไวทวีวงศ์ (2544) 
 คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00     หมายถึง     ประสิทธิผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
 คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50     หมายถึง     ประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก   
 คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50     หมายถึง     ประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50     หมายถึง     ประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อย   
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50     หมายถึง     ประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
           3. การหาค่าความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
 แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาด าเนินการสร้างเองโดยศึกษาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่สิ่งตีพิมพ์ เอกสารการอบรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง                 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ข้อมูลที่เผยแพร่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและต าราต่างๆ ที่เผยแพร่ข้อมูลและงานวิจัย
ต่างๆ แล้วน ามาสร้างแบบสอบถาม  จากนั้นน าแบบสอบถามที่สร้างแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ
ความชัดเจน และความเหมาะสมของข้อความแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วน าแบบสอบถาม
ที่ผ่านการตรวจสอบไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงหรือความน่าเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม  (Reliability)                 
แบบ Cronbach’s Alpha  ใช้ในส่วนของค าถามที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 จากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง    
 4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการประมวลผลค่าทางสถิติด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้
สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยใช้สถิติ  ดังนี้ 
  4.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentages) การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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  4.2 สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบสมมติฐาน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่               
การทดสอบสมมติฐานโดย t-test แบบ Independent และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว                         
(One-Way Analysis of Variance)  และใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Schefie) ส าหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่  
และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 
 1.หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน  อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  ดังตารางที่ 1  

  
ตารางท่ี 1 ระดับประเมินของหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน 

 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน  อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  
  

ประสิทธิผลการด าเนินงานฯ n = 383 ระดับ 

  S.D. 
1.  ด้านการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 4.00 0.41 มาก 
2.  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการศึกษา 4.17 0.41 มาก 
3.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการจัดการ    
ชายฝั่งแบบบูรณาการ 

4.08 0.36 มาก 

4.  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 4.10 0.44 มาก 
5.  ด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4.05 0.38 มาก 

รวม 4.08 0.36 มาก 
   
  จากตารางที่  1 หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนประเมินเกี่ยวกับประสิทธิผล                         
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก (  =4.08, S.D.=0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ                       
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการศึกษา ( =4.17, S.D.=0.41) รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน ( =4.10, S.D.=0.44) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการพัฒนาและปรับปรุง
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ( = 4.00, S.D.=0.41) 
  2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง                  
บ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   
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ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง 
    บ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ 
 
ประสิทธิผลการด าเนินงานฯ 

 
n=156              n=227 
ชาย                  หญิง 

t Sig 
(2 tailed) 

  S.D   S.D  
1.  ด้านการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 4.04 0.34 3.97 0.42 1.58 .11 
2.  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สังคม และ

การศึกษา 
4.19 0.40 4.16 0.41 .69 .49 

3.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สขุภาพ 
สิ่งแวดล้อม  และการจดัการชายฝัง่แบบ
บูรณาการ 

4.11 0.37 4.07 0.36 1.06 .29 

4.  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 4.11 0.42 4.10 0.46 .10 .91 
5.  ด้านการพัฒนาสมรรถนะองคก์รและการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
4.06 0.38 4.04 0.39 .64 .52 

รวม 4.10 0.36 4.07 0.36 .89 .37 
 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง           
บ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ในด้านการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ                     
การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์กร  และ               
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยจ าแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
   การเปรียบเทียบประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน  
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามอายุพบว่า อายุของหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนที่
แตกต่างกัน  มีระดับประสิทธิผลที่ไม่แตกต่างกันในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ               
การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ และด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ส่วนที่แตกต่างกันคือด้านการพัฒนา
และปรับปรุงสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการศึกษา และด้าน    
การพัฒนาสมรรถนะองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจะ
ทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุกับประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล เมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ   
20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 

3.94 4.00 3.93 4.10 
1. ด้านการพัฒนาและ
ปรับปรุง 

20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 

3.94 
4.00 

- 
.06 

-.06 
- 

.01 

.07 
-.16 
-.09 

สาธารณูปโภค 41 – 50 ปี 3.93 -.01 -.07 - -.17* 
สาธารณูปการ 51 – 60 ปี 4.10 .16 .09 .17* - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของ
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ด้านการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคสาธารณูปการแตกต่างกัน 2 คู่ คือ อายุ 41-50 ปี           
กับอายุ 51-60 ปี  และอายุ 51-60 ปี  กับอายุ 41-50 ปี     
 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้าน
สวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามการศึกษา โดยภาพรวมพบว่าการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนหรือ
ตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนที่แตกต่างกัน มีระดับประสิทธิผลที่ไม่แตกต่างกันในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สังคม และการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ  
และด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์กร และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่วนที่แตกต่างกันคือด้านการพัฒนา
และปรับปรุงสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  และด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งจะทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษากับประสิทธิผลการ
    ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง บ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา   
ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา 
หรือทียบเท่า 

อนุปริญญตร ี
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี 
หรือสูงกว่าปริญญาตรี 

4.00 4.07 4.02 3.90 
1. ด้านการพัฒนา 
และปรับปรุงสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 

4.00 
4.07 

- 
.05 

-.05 
- 

-.01 
.04 

.10 
.17* 

อนุปริญญาตรีฯ 4.02 .01 -.04 - .12 
ปริญญาตรีฯ 3.90 -.10 -.17* -.12 - 
  4.19 4.14 4.06 4.00 

2. ด้านการส่งเสริม 
เศรษฐกิจชุมชน 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาฯ 

4.19 
4.14 

- 
-.05 

.05 
- 

.13 

.08 
.19* 
.13 

อนุปริญญาตรีฯ 4.06 -.13 -.08 - .05 
ปริญญาตรีฯ 4.00 -.19* -.13 -.05 - 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านการศึกษาของ
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ด้านการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคสาธารณูปการแตกต่างกัน 2 คู่ คือ การศึกษามัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า กับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีกับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน แตกต่างกัน 2 คู่  คือ การศึกษาประถมศึกษา กับปริญญาตรีหรือสูง
กว่าปริญญาตรี และการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี กับประถมศึกษา   
 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง             
บ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม พบว่าอาชีพของหัวหน้าครัวเรือนหรือ
ตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนที่แตกต่างกัน  มีระดับประสิทธิผลที่ไม่แตกต่างกัน 
 

อภิปรายผล 
  ในภาพรวมการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของประเสริฐศักดิ์ บุตรสา (2551) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการด าเนินการจัดท า
บริการสาธารณะให้กับประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าและศึกษาความสอดคล้องระหว่างการ
บริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจัดท าขึ้นกับสภาพปัญหาและความต้องการ ที่แท้จริงของ
ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การบริหาร ส่วนต าบลบ้านเก่าไม่
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี  โดยบริการสาธารณะที่ประชาชนต้องการมากที่สุด
เป็นอันดับแรกคือ บริการสาธารณะด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน  แต่บริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าได้
จัดท ามากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ บริการสาธารณะด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ   
การลงทุน  การจ้างงานและสร้างรายได้ โดยมีมาตรฐานการจัดท าบริการสาธารณะโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 จากประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน  
ยุทธศาสตร์ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา สงวนศิลป์ (2548) ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง  ด้านปัญหาอุปสรรคที่พบ ประชาชนส่วนใหญ่สิ่งที่ต้องการให้ทางเทศบาลแก้ไขเร่งด่วน ได้แก่  
ปัญหาระบบด้านสาธารณูปโภค เช่น น้ าประปาหยุดไหลบ่อยและไม่มีการแจ้งเตือน ถนนหนทาง คับแคบมีสิ่ง
กีดขวางทางจราจร ไม่มีป้ายบอกสถานที่ส าคัญ นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านสาธารณสุข เช่น ปัญหาน้ าเน่าเสีย 
ทิ้งขยะไม่เป็นที่ และปัญหาน้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่ ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานตามนโยบาย  
พบว่า ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนมีความต้องการที่หลากหลายท าให้สนองความต้องการไม่ถูกใจ
พร้อมกันทุกฝ่าย  และการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลไม่ท่ัวถึง 
 จากประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ  รายข้อ
พบว่า  เทศบาลสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของปนัดดา บรรเลง (2548) ผลการศึกษาพบว่า ประธานชุมชน และกรรมการชุมชนมีบทบาทใน การ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับมาก 
 จากประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน   
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายข้อพบว่า  เทศบาลมีการ
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ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของเทศบาลแบบครบวงจรคือ ร่วมคิด                    
ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์  และร่วมตรวจสอบอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ชาญวิทย์  โพธิ์เจริญ (2550) ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลในการพัฒนาชุมชนบ้านด่านนาขาม 
ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน  
ตามปัจจัยส่วนบุคคล  ซึ่งจ าแนกตามเพศ อายุ พบว่า ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนไม่แตกต่าง
กัน  สอดคล้องกับสุจินต์  ดาววีระกุล (อ้างถึงใน ธนิต  สุภาแสน, 2544)  ผลการศึกษาพบว่า อายุ เพศ ไม่มีผล
ต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจก็ไม่มีผลเช่นกัน 
   
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน 
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ดังนี้ 
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ าของระบบท่อระบายน้ าทั่วทุกเขตของเทศบาลเมืองบ้าน
สวน โดยท าการลอกท่อปรับปรุงท่อระบายน้ าและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ าที่ช ารุดอย่างเร่งด่วน 
  2. ปรับปรุงและผลักดันการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเดินทางสัญจร เช่น การขยายท่อจ่ายน้ าประปา ให้น้ าประปาไหลแรง ขจัดปัญหาน้ าขุ่น 
ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปากับบ้านที่ประปายังไม่ถึง  สร้างถังน้ ารองน้ าให้ชุมชน และไฟฟ้าทั่วถึงทุกบ้านเต็ม
พ้ืนที่ทุกครัวเรือน ผลักดันเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายไฟ ป้องกันปัญหาไฟฟ้าตก   
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการศึกษา ดังนี้ 
  1. สนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัยทุกหน่วยงานจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพ่ือบูรณาการและ
สนธิก าลังระหว่างผู้น าชุมชน  อาสาสมัคร ต ารวจ ทหาร หน่วยงานภาครัฐ ในการเฝ้าระวังป้องกันปราบปราม
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด  เช่น  จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ “บ้านสวนยิ้มอุ่นใจ” ปฏิบัติการด่วน
ต้านภัยร้ายคุกคาม ปฏิบัติการตรวจเข้มทุกซอยจัดตั้งสถานีตรวจสกัดถาวร   
  2. เพ่ิมจ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตละ 1 แห่ง และยกระดับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลบ้านสวนเดิมให้เป็น “โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน” ที่ได้มาตรฐานพร้อมทั้ง
สนับสนุน  ครู  อาหารเสริม  อาหารกลางวัน  สื่อการเรียนการสอนของเด็กเล่นเพ่ือเสริมทักษะสติปัญญา
ตลอดจนบริการรถรับส่งที่มาตรฐานและปลอดภัย   
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
ดังนี้ 
  1. โครงการ 3 R (Reduce  Reuse  Recycle) รณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตส านึกในการลด
ปริมาณขยะการน ากลับมาใช้ซ้ าและการน ากลับมาใช้ใหม่   
  2. รณรงค์ส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการเจ็บป่วยด้วยการดูแลรักษาสุขภาพการออกก าลังกาย
เพ่ือให้ชาวบ้านสวนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยการตรวจสุขภาพประจ าปี เร่งรัด
บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นวัยสูงอายุ วัยท างาน วัยเด็กและเยาวชนการบริการให้ความรู้คุณแม่มือใหม่ 
โครงการศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุเสริมสร้าง สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  
  3. ส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาล สวัสดิการการรักษาพยาบาล
และเบี้ยยังชีพให้กับชาวบ้านสวนทุกระดับฐานะอย่างเท่าเทียมกัน 
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 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  ดังนี้ 
 1. เพ่ิมรายได้ทางเศรษฐกิจจากการค้าขายให้กับชาวบ้านสวนโดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านค้า 
ผู้ประกอบการ แหล่งเงินทุน และตลาดของสินค้าต่างๆ ให้จูงใจประชาชนทั่วไปมาจับจ่ายใช้สอยในร้านค้า
เทศบาลเมืองบ้านสวนในรูปแบบคู่มือเว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ LED ของการท่องเที่ยวและติดต่อธุรกิจใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านสวนที่มีรายละเอียด แผนที่ รายชื่อร้านค้า เบอร์โทรศัพท์ แนะน าแหล่งค้าขาย แหล่ง
อาหาร แหล่งอาชีพ ทุกประเภทในเขตเทศบาล   
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ดังนี้   
 1. ส่งเสริมให้ชาวบ้านสวนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและบทบาทในการร่วมพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาในรูปแบบประชาคม เช่น การก าหนดสถานที่ตั้งส านักงานเทศบาลเมืองบ้านสวนแห่งใหม่ และโครงการ
อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านสวน 
 2. จัดเวทีสัญจรนายกและผู้บริหารเมืองบ้านสวนพบประชาชนและสนับสนุนการท ากิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ
ร่วมกันระหว่างชาวบ้านสวน  ชุมชน  และเทศบาลเมืองบ้านสวน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาระดับปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554-2560) ของเทศบาลเมืองบ้านสวนทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 
 2. ควรมีการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและประชาชนเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลเมืองบ้านสวนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการองค์การขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการองค์การ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง และ 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการองค์การขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จ าแนกตามเพศ 
อายุและระดับการศึกษา  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง จ านวน 140 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test) ของการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และเมื่อพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Seheffe’s test) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการองค์การขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้   อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรังในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
2. ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการองค์การขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรังในภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study the efficiency of service staff in 
Kantangtai Subdistrict Administrative Organization, Kantangtai District, Trang Province and 2) 
Compare the efficiency of service staff in Kantangtai Subdistrict Administrative Organization, 
Kantangtai District, Trang Province. The samples of this research were 140 persons living in 
the Administration of Kantangtai Subdistrict Administrative Organization, Kantangtai District, 
Trang Province. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage and t – 
test and F – test. When the differences were found, a pair comparison would be done by 
Seheffe’ test. 
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The findings were as follows: 
1. Overall, opinions on the efficiency of service staff in Kantangtai Subdistrict 

Administrative Organization, Kantangtai District, Trang Province was at a high level. 
2. People with different sex, age and education did not have different opinions on 

the efficiency in of service staff in Kantangtai Subdistrict Administrative Organization, 
Kantangtai District, Trang Province. 

 
ค าส าคัญ  
   ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจการบริหาร             
สู่ท้องถิ่นตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท าให้มีการก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง คือ               
1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า              
3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
5) การสาธารณูปการ 6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9) การจัดการศึกษา  10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่น 12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13) การจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14) การส่งเสริมกีฬา 15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17) การรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและ   
ฌาปนสถาน  21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23)  การรักษาความ
ปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ 24) การจัดการ                         
การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25) การผังเมือง              
26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28) การควบคุมอาคาร 29) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ทั้ง 31 ข้อ เป็นภารกิจที่มี
จ านวนมากในการจัดท าภายในต าบลหนึ่ง ๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งมีความพร้อมและศักยภาพ
ที่ต่างกัน ทั้งโครงสร้างการบริหารงาน งบประมาณ ผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน ฯลฯ ถึงแม้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมากที่สุด เพ่ือรับรู้ปัญหา
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ที่แท้จริง สามารถแก้ไขและตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล
ตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นไปตามครรลองของความเจริญเติบโตของท้องถิ่น เนื่องจาก
การก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องรายได้เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ค านึงถึงเรื่องงบประมาณรายจ่ายว่าแต่ละปี
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งจะมีรายจ่ายเท่าใด รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดหาเองได้จะ
เพียงพอหรือไม่ และสภาพความเจริญของท้องถิ่นแต่ละแห่งที่แตกต่างกันทั้งเรื่องรายได้ โครงสร้างของต าบล
บางแห่งมีหมู่บ้านมากน้อยต่างกัน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจในระบบ
การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าจะต้องท าอะไรที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร ท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลจ านวนมากท างานอย่างไม่มีแบบแผนและขาดความรู้ ความสามารถ ไม่เข้าใจกฎ ระเบียบ วิธีการ
ปฏิบัติงาน และเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบล อีกทั้งผู้ที่ด ารงต าแหน่งคณะ
ผู้บริหาร อาจมีความรู้หรือความช านาญไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับไม่เท่ากัน  (อรพินท์  สพโชคชัย, 
2550) 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หมวดที่14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา 283 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การบริหาร
การจัดบริการสาธารณะการบริหารงานบุคคลการเงินและการคลังและมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะโดย
ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนร่วมด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นั้นยังได้ก าหนดให้การปฏิบัติของส่วนราชการตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเช่นกัน  ซึ่งการบริหารราชการและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็นและประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการรวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

นอกจากการพัฒนาการบริการที่ดีตามความต้องการของประชาชนแล้วประชาชนควรได้รับการดูแล
ด้านคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งการศึกษาการส่งเสริมการประกอบอาชีพการสังคมสงเคราะห์ คุณภาพชีวิต
เด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  8 9 และ 10 ที่
มุ่งเน้น “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ด้วยการพัฒนาคนให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามเป้าหมาย
ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายจิตใจความรู้ความสามารถทักษะการประกอบอาชีพ
และมีความมั่นคงในการด ารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้กับตนเองที่จะน าไปสู่
ความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคมไทย 

ด้วยเหตุดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจส าคัญ คือ การให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค ดังนั้นมีความจ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
และความพึงพอใจต่อการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการจ าเป็นของชุมชน เพ่ือประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

426 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการองค์การขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการองค์การขององค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้อ าเภอกันตัง จังหวัดตรังจ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยที่ต้องการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ ตามภารกิจการถ่ายโอนและผลการปฏิบัติพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด้านการให้บริการ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จาก
การวิจัยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของมิลเลท (Millet, 1954 อ้างถึงใน อรรถวุฒิ  ตัญธนาวิทย์, 2544)  
ผู้วิจัยจึงได้สรุป มาเป็นกรอบแนวคิด ได้ดังนี้ 

ประชากร ได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
จ านวน 220 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของแครจซี่และมอร์แกน (Krejecie & Morgan, 1970 
อ้างถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 140 คน จากนั้นใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของไลเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการองค์การขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยก าหนดน้ าหนักและคะแนนของตัวเลือกแต่ละช่วง ดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง  ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4  หมายถึง  ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3  หมายถึง  ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1  หมายถึง  ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง                
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruency Index 
หรือ IOC) ระหว่างค าถามกับนิยามศัพท์ (ยุทธพงษ์  กัยวรรย์, 2543) และเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถาม มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ได้ค่า IOC เกิน 0.50 และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้                  
(Try Out) กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน แล้วน าแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาหาค่าความเชื่อมั่น 
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(Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficience) ของครอนบาค 
(Cronbach) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.93 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติ ดังนี้ 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของแบบตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยวิธีหาค่าความถี่ และค่า

ร้อยละ 
2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการองค์การขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์การแปร
ความหมายค่าเฉลี่ยคะแนนโดยอาศัยแนวคิดของเบส (Best, 1997 อ้างถึงใน ประคอง กรรณสูต, 2542) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00  หมายความว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49  หมายความว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  หมายความว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49  หมายความว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49  หมายความว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย 

3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการองค์การขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตัง
ใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยใช้การทดสอบค่าที (t – test) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) และเมื่อพบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Post 
Hoc Comparison) 

 
อภิปรายผล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการองค์การขององค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในภาพรวมและเป็นรายด้าน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ดังปรากฏในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการองค์การของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในภาพรวมและรายด้าน 
 

ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ 
n = 140 ระดับ 

ประสิทธิภาพ   S.D. 
1. ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 4.10 0.69 มาก 
2. ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 4.01 0.65 มาก 
3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 4.06 0.64 มาก 
4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 4.07 0.68 มาก 
5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 4.05 0.67 มาก 

รวม 4.06 0.64 มาก 
 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการองค์การขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการ
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ให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการ
ให้บริการอย่างก้าวหน้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.06, S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการองค์การขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ( = 4.07, S.D. 
= 0.68) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ( = 4.06, S.D. = 0.64) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
ท้ายสุด คือ ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ( = 4.01, S.D. = 0.65) ในปัจจุบันเป็นสังคมที่ไร้
พรมแดนและมีการแข่งขันกันอย่างสูง จึงต้องมีการพัฒนาการให้บริการ จะต้องมีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันกับเวลา โดยเฉพาะประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เพราะว่า
หัวใจของการให้บริการของการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คือ ผู้ให้บริการที่จะต้อง
ให้บริการด้วยหัวใจและจิตอาสา รวมทั้งต้องให้ความส าคัญกับผู้มาใช้บริการให้เกิดความประทับใจและเกิด
ความรู้สึกต้องการมาใช้บริการซ้ า ดังนั้น จะต้องหันมาปรับปรุงองค์กรของตนและตัวเจ้าหน้าที่ จะต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือพัฒนาการให้บริการได้กระชับรวดเร็ว ข้าราชการจะต้องเข้าใจว่า ผู้มารับบริการมี
ฐานะและศักดิ์ศรีเทียมกันกับตน มีสิทธิที่จะให้ความเห็นหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล การให้บริการเป็นภาระหน้าที่
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง พยามยามจัดบริการให้ครอบคลุมให้ได้รับบริการทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับ พิทักษ์  
ตรุษทิม (2538) ที่กล่าวว่า เป้าหมายที่ส าคัญของการบริการ คือ การสร้างประสิทธิผลให้เกิดความพึงพอใจใน
การบริการแก่ประชาชน โดยมีหลักหรือแนวทาง คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมการ
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่า ทุกคนเท่าเทียมกัน การให้บริการที่ตรงเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ 
การให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดหลักประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก การให้บริการ
อย่างก้าวหน้า คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่ าเดิม 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรางทิพย์ คงสมปราชญ์ (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ของเทศบาลเมืองสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ ด้ านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการ
ให้บริการอย่างก้าวหน้า ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค และด้านการให้บริการอย่างทันเวลา ตามล าดับ 
ผู้วิจัยเสนอแนะแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเทศบาลเมืองสระบุรี ได้แก่ งานเร่งรัดรายได้ งานทะเบียน
ราษฎร งานสาธารณสุข ควรบริการให้ครบทั้ง 5 ด้าน 
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการองค์การของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จ าแนกตาม เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา 

 
ผลการ

เปรียบเทียบ 
1. ด้านการ
ให้บริการ
อย่างเท่า
เทียมกัน 

2. ด้านการ
ให้บริการ

อย่างรวดเร็ว
ทันเวลา 

3. ด้านการ
ให้บริการอย่าง

เพียงพอ 

4. ด้านการ
ให้บริการ

อย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านการ
ให้บริการอย่าง

ก้าวหน้า 

รวม ระดับ 
ประสิทธิภาพ 

เพศ        
ชาย 4.04 3.95 4.00 4.01 3.97 3.99 มาก 
หญิง 4.20 4.11 4.16 4.18 4.19 4.17 มาก 
อาย ุ        
ไม่เกิน 30 ปี 4.07 3.97 4.00 3.94 3.95 3.98 มาก 
31 – 40 ปี 4.07 3.98 4.08 4.15 4.10 4.08 มาก 
41 – 50 ปี 4.14 4.05 4.11 4.12 4.06 4.10 มาก 
51 ปีขึ้นไป 4.10 4.02 4.04 4.06 4.08 4.06 มาก 
การศึกษา        
ประถมศึกษา 4.03 3.93 3.99 3.95 3.96 3.97 มาก 
มัธยมศึกษา 4.12 4.03 4.07 4.10 4.06 4.08 มาก 
อนุปริญญา
หรือ
เทียบเท่า 

4.13 4.03 4.12 4.14 4.07 4.10 มาก 

ปริญญาตรี
หรือสูงกว่าฯ 

4.10 4.02 4.04 4.06 4.08 4.06 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ 

ผู้ให้บริการองค์การขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จ าแนกตามเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยมากว่าเพศชาย ในด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ปรางทพิย์  คงสมปราชญ์ (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของเทศบาล
เมืองสระบุรี ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของเทศบาลเมืองสระบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ 
อาชีพ การศึกษา และรายได้ แตกต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้มุ่งเน้นในการให้ความส าคัญ
กับประชาชนเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
สร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนการให้บริการที่มีความถูกต้อง ชอบ
ธรรม สามารถตรวจสอบได้และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เช่นเดียวกับ แคทซ์และคาห์น (Katz & Kahn, 1973) 
ได้กล่าวถึง หลักการให้บริการไว้ว่า การปฏิบัติโดยเสมอภาคหรือเท่าเทียมกัน หมายความว่า พนักงานจะต้องปฏิบัติ
ต่อลูกค้าโดยความชอบธรรม ไม่ถือเขา ถือเรา เช่น การให้บริการตามล าดับก่อน-หลังใครมาก่อนได้รับบริการก่อน 
เป็นต้น  
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การบริหาร             

ส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ 
  1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก และเมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ  ข้อรองลงมา คือ เจ้าหน้าที่แต่ง
กายเหมาะสมในการให้บริการเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ และข้อที่
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบ
แทนไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ๆ 
  1.2 ประสิทธิภาพการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตัง
ใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ควรเน้นการให้บริการเชิงรุกเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการตามต าแหน่ง
และหน้าที่ความรับผิดชอบงานของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตัง
ใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
  2.2 ควรมีการศึกษาความมีประสิทธิภาพการให้บริการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงการ
ให้บริการในทุก ๆ ด้าน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริง
และที่คาดหวังตามความคิดเห็นของครูอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงและที่คาดหวังตามความ
คิดเห็นของครูอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 จ านวน 159 คน โดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากนั้นจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากตามสัดส่วนจ านวนครูแต่ละ
โรงเรียน (Proportion Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check list) แบบมาตรฐานตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) จ านวน 66 ข้อ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสถิติที แบบอิสระ 
(Independent Sample t-test) โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป      
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงตามความคิดเห็นของครู
อ าเภอพนม ดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านพ้ืนฐานทางครอบครัวและส่วนตัว ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านความรู้
ความสามารถและด้านภาวะผู้น า ตามล าดับ ส่วนคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดหวังตามความ
คิดเห็นของครูอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ 
คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านภาวะผู้น า ด้านบุคลิกภาพ  ด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านพ้ืนฐานทางครอบครัวและส่วนตัว ตามล าดับ ยกเว้นด้านคุณลักษณะด้านคุณธรรม
จริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด  2) การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงและที่
คาดหวังตามความคิดเห็นของครูอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 
3 จ าแนกตามประสบการณ์การท างานไม่แตกต่างกัน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were: 1) to study teachers ' Opinion toward school  
administrator Characteristics in Phanomdokrak district under Surin Primary Educational  service 
area office 3, and 2) to compare the actual characteristics and desirable characteristics of the 
administrators in Phanomdongrak district under Surin Primary  Educational service area office 
3, classified  by work experience. The sample consisted of 159 teachers in Phanomdongrak 
district  under  Surin  Primary  Educational  service area office 3, obtained from Krejcie & 
Morgan table with a confidence level at 95%, selected  by proportional stratified random 
sampling  and sample random sampling. 
 The instrument used for collecting data was 66 item of Likert’s five–point rating scale 
questionnaire with the IOC of 0.67-1.00 and reliability of 0.83. The statistics used for analyze 
included percentage, mean, standard deviation, and independent sample t-test.  
The results were as follows: 1) The actual characteristics of school administrators according 
to the opinions of teachers in Phanomdongrak district under Surin primary educational  
service area office 3, in overall and each aspect, were at a moderate level. In order of high 
level to low level, the results were as follows: personality, moral and ethics, family and 
personal background, human relationship academic and professional, aspects, efficacy and 
leadership respectively. The desirable characteristics of school administrators according to 
the opinions of teachers in Phanomdongrak district  under  Surin  primary  educational  
service area office 3, in overall and  each aspect, were at a high level, the highest level was 
moral and ethics. In order of high level to low level, the results were as follows:  human 
relationship, leadership, personality, academic and professional aspects, efficacy, and family 
and personal background. 2) The results of the comparison between the actual and 
desirable characteristics of school administrators according to the opinions of teachers in  
Phanomdongrak district under Surin primary educational service area office 3,  classified by 
work experience, did not indicate  significant different. 
 
ค าส าคัญ 
            คุณลักษณะของผู้บริหาร คุณลักษณะตามสภาพจริง คุณลักษณะที่คาดหวัง 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์  มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขัน
อย่างรุนแรง ประเทศไทยเป็นสังคมหนึ่งในสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่ย่อมได้รับผลกระทบในทุกๆ ด้าน ไม่ว่า
จะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียม “คน” และระบบต่างๆ ภายในประเทศให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้
ในกระแสโลกาภิวัตน์ และสร้างภูมิความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆได้อย่างรู้เท่าทัน 
ด้วยกลไกการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                    
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) มาตรา 6 ก าหนดว่า                 
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“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” มาตรา 8 
ก าหนดว่า การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยังได้ก าหนด
ไว้เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายและความต้องการของประเทศในภาพรวม 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้ให้มี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการติดตามตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาและใน
ส่วนของมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะ
ผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องของการประเมินมาตรฐานของผู้บริหาร
โดยตรง (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549)  ถ้าผู้บริหารโรงเรียนไม่เข้าใจและ
รู้บทบาทหน้าที่ของตน ไม่ด าเนินงานตามนโยบายให้ถูกต้องแล้ว นโยบายต่างๆ ที่ก าหนดไว้ก็จะไม่ได้น าไปสู่
การปฏิบัติ เกิดความล้มเหลวไม่เป็นไปตามที่หน่วยเหนือต้องการ จึงถือว่าผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มี
ความส าคัญในการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง (กมล ศรีมาตร , 2544) และจากแนวคิดของจูงและแมกกินสัน 
(Chung & Agginson, 1981) ที่เสนอว่า คุณลักษณะของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่สามารถท า
ให้การท างานประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ด้วยเหตุนี้แต่ละองค์กรจึงพยายามแสวงหาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ใน
การบริหารที่มีผลงานการบริหารที่ประสบความส าเร็จ (อมรา เล็กเริงสินธุ์, 2542) ไม่ว่าจะเป็นองค์การของรัฐ
หรือของเอกชน องค์การขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กต่างก็ต้องการบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและได้
ประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าที่รวดเร็ว นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนต้องมองเห็ นและใช้
ความสามารถของผู้ร่วมงานให้เกิดความเชื่อมั่น และผู้บริหารโรงเรียนนับว่าเป็นผู้มีความส าคัญต่อการพัฒนา
และการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายเพราะเป็นผู้มีอ านาจและความรับผิดชอบสูงสุด เป็นผู้ที่จะท าให้งานต่างๆ ของ
โรงเรียนด าเนินไปด้วยดีมีความเจริญก้าวหน้า  
 สถานศึกษาในอ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์มีทั้งสิ้น 18 แห่ง  ซึ่งสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษาที่ไม่ขยายโอกาสทางการศึกษา
จ านวน  11 โรงเรียน  และเป็นโรงเรียนที่ขยายโอกาสทางการศึกษาจ านวน 7 โรงเรียน  ทั้งนี้สถานศึกษาใน
อ าเภอพนมดงรักนั้นส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญ ซึ่งจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3, 2553) ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานของผู้บริหารว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดในการบริหารสถานศึกษา และในปี พ.ศ. 
2550 - 2551 จากสถิติการร้องเรียนถึงกรณีต่างๆ ของผู้บริหารสถานศึกษาอันเกี่ยวกับคุณลักษณะอันไม่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา เช่น ด้านการบริหารงาน ด้านความประพฤติ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 20 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็นปี พ.ศ. 2550 จ านวน 8 เรื่อง และในปี พ.ศ. 2551 
จ านวน 12 เรื่อง (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3, 2552)    
 จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้มองเห็นถึงความส าคัญในเรื่องคุณลักษณะของ
ผู้บริหาร จึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงและที่คาดหวังในอ าเภอพนมดง
รัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนใน
สถานศึกษา ซึ่งถือได้ว่าครูผู้สอนในสถานศึกษาเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นภาพของผู้บริหารสถานศึกษาได้
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ดีที่สุด เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารตลอดเวลา สามารถที่จะตอบได้ว่า
คุณลักษณะของผู้บริหารตามสภาพจริงเป็นอย่างไรและครูผู้สอนเองมีความประสงค์หรือคาดหวังให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีคุณลักษณะอย่างไร โดยอาศัยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของ
นักวิชาการจ านวน 7 ด้านคือ ด้านภาวะผู้น า ด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษย
สัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ความสามารถ  ด้านพ้ืนฐานทางครอบครัว และส่วนตัว ผู้วิจัยเชื่อว่าผล
การศึกษาที่ได้จะเกิดประโยชน์ ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่ เกี่ยวข้องได้ตระหนักและมองเห็นถึง
ความส าคัญของคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในยุคปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงและที่คาดหวังตามความคิดเห็นของครูอ าเภอ
พนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับใด 
 2. คุณลักษณะตามสภาพจริงและที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูอ าเภอ
พนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 แตกต่างกันตามประสบการณ์การ
ท างานหรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงและที่คาดหวังตามความคิดเห็นของ
ครูอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงและที่คาดหวังตามความ
คิดเห็นของครูอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนจ านวน 270 คน จาก 18 โรงเรียน ในอ าเภอพนม
ดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ปีการศึกษา  2554   กลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 159 คน โดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan อ้างถึงใน ยุทธ  ไกยวรรณ์, 2545) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากนั้นจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
ตามสัดส่วนจ านวนครูแต่ละโรงเรียน (Proportion Stratified Random)  
          2. เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงและที่คาดหวัง
ตามความคิดเห็นของครูอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3            
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ ข้อค าถามเป็นไปตามคุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษา 7 ด้าน คือด้านภาวะผู้น า ด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษย
สัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ความสามารถ  ด้านพื้นฐานทางครอบครัวและส่วนตัว การหาคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยวิธี IOC (Index of Item-
Objective Congruence) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) แล้วน าผลการพิจารณาไปท าการวิเคราะห์หาความ
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เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาพบว่าค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.0 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ของ ครอนบัค (Cronbach) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละ ข้อมูลคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงและที่คาดหวังตามความคิดเห็นของครูอ าเภอพนมดงรัก  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 น ามาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงและที่คาดหวัง
ตามความคิดเห็นของครูอ าเภอพนมดงรัก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ข้อมูลเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารตามสภาพจริงและที่คาดหวังตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน โดยการทดสอบสถิติค่าที แบบอิสระ (Independent  Sample t-test)  โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงและที่คาดหวังตามความ
คิดเห็นของครูอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 และ               
เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงและที่คาดหวังตามความคิดเห็นของครู
อ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน จ านวน 18 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนจ านวน 270 คน ได้รับแบบสอบถามกลับมาทุก
ฉบับคิดเป็น ร้อยละ 100 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
สภาพจริงและคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามที่คาดหวังตามความคิดเห็นของครูอ าเภอพนมดงรัก  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (  ) และ                
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ 
 1. การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงและที่คาดหวังตามความคิดเห็นของ
ครูอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผลการวิจัยดังนี้  
  1.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงตามความคิดเห็นของครู
อ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงตามความคิดเห็น
ของครูอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านพ้ืนฐาน
ทางครอบครัวและส่วนตัว ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถ และด้าน
ภาวะผู้น า ตามล าดับ  
  1.2 ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดหวังตามความคิดเห็นของครู
อ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่าคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดหวังตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่  ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านภาวะผู้น า ด้านบุคลิกภาพ                 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถ และดา้นพื้นฐานทางครอบครัวและส่วนตัว ตามล าดับ  
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงตามความคิดเห็นของครู
อ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์การ
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ท างาน พบว่าครูมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริง ในภาพรวมและรายด้าน
พบว่าไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดหวังตามความคิดเห็นของครูอ าเภอ
พนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน พบว่าครูมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาตามในภาพรวมและรายด้าน
ไมแ่ตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์เก่ียวคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  อ าเภอพนมดงรัก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ  และ
อภิปรายผลจากข้อที่ค้นพบได้จากการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงและที่คาดหวังตามความคิดเห็น
ของครูอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีประเด็นที่อภิปราย
ผลการวิจัยดังนี้  
  1.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงตามความคิดเห็นของครู
อ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
สภาพจริงตามความคิดเห็นของครูอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ซึ่งสอดคล้องกับวรินทร์ วิรุณพันธ์ (2546) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของ
ผู้บริหารที่เป็นจริงและที่คาดหวัง ตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์ บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ ใน
กลุ่มศูนย์อันดามัน 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่เป็นจริงและที่คาดหวัง              
เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารที่เป็นจริงและที่คาดหวังของบุคลากรศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอในกลุ่มอันดามัน 2546 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นจริง อยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ครูในสถานศึกษาอ าเภอพนมดงรัก มีความคิดเห็นว่าคุณลักษณะทั้ง 
7 ด้านตามสภาพจริงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับดังกล่าว อาจเป็นเพราะครูมองว่าเป็นคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของผู้บริหารทุกคนที่ต้องมีประจ าตัว   
  1.2 ผลการศึกษาคุณลักษณะที่คาดหวังตามความคิดเห็นของครูอ าเภอพนมดงรัก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านคุณธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ครูอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 อาจมีความคิด
ว่า คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญ โดยเฉพาะผู้บริหารต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
มากกว่าด้านอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน เป็นที่เคารพย าเกรงแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนอันเป็นอนาคตของชาติ พร้อมทั้งได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากผู้ปกครองและ
ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ ธวัชชัย    ปุณฑริกกุล (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมาตามทัศนะของครูพบว่า ครูให้
ความส าคัญเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการ
ปกครอง ด้านการเป็นผู้น า ด้านความรู้ ด้านความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านบริการสังคมตามล าดับ 
สอดคล้องกับณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์ (2539) ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะของผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาม
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ทัศนะของผู้บริหารและอาจารย์ สรุปทัศนะของผู้บริหารและอาจารย์รวมทุกกลุ่มสถานศึกษาเรียงล าดับ
ความส าคัญ คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความประพฤติ  ด้านบุคลิกภาพ  ด้านมนุษยสัมพันธ์ และ                
ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สอดคล้องกับสุนีย์ บุญทิม (2542) ได้ท าการวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึ งประสงค์
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในช่วงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2539 -2550) ตามความคาดหวังของผู้บริหาร
และครูมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 6 พบว่าประเด็นเรื่อง ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งเป็น
คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม และครูมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด  สอดคล้องกับศราวุฒิ สิทธิ
ราช (2544) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอนิคมน้ าอูม จังหวัดสกลนคร พบว่า 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ
ผลการวิจัยของ เกษม บ าเพ็ญทาน (2546) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา                
ยุคปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในทัศนะของข้าราชการครู 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดจันทบุรีโดยผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน     
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงตามความคิดเห็นของครู
อ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์
ท างานโดยรวมและรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามสภาพจริงตามความคิดเห็นของครูอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 แตกต่างกันตามประสบการณ์การท างาน ทั้งนี้สืบเนื่องมากจาก ครูในอ าเภอพนม
ดงรัก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคนไม่ว่าประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 20 ปี 
หรือประสบการณ์ท างาน 20 ปีขึ้นไป มองผู้บริหารสถานศึกษาย่อมต้องมีการอบรม และพัฒนาตนเพ่ือให้เป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับวิชาชีพเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะ ดังนั้นทั้งสอง
กลุ่มประสบการณ์ท างานจึงมองว่าผู้บริหารสถานศึกษาในสภาพจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บุณยานุช คลื่นแก้ว (2550) ได้วิจัยเรื่องคุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่คาดหวังของ
ผู้บริหารตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี พบว่าผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็น
จริงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร
ไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิฆเณศ โคกทอง (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจริง
และพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้บริหารโรงเรียน
ไม่แตกต่างกัน   
 3. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดหวังตามความคิดเห็นของครูอ าเภอ
พนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ท างานใน
ภาพรวมและรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้สืบเนื่องจากครูทั้งสองกลุ่มมีความเห็นและความเชื่อที่ตรงกันว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่ได้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
และผ่านการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี คงจะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะด้านภาวะผู้น า ด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านพ้ืนฐานทาง
ครอบครัวและส่วนตัว เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และอาจเป็นเพราะปัจจุบัน
ส านักงานทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้
ผู้บริหารสถานศึกษาได้บริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยก าหนดเป็น 4 ด้าน                 
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มี 14 มาตรฐาน ซึ่งที่เก่ียวข้องกับผู้บริหารโดยตรงคือด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา โดยที่มาตรฐาน
ที่ 8 กล่าวว่าผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งมีตัวบ่งชี้ที่ 1 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ตัว
บ่งชี้ที่ 4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ตัวบ่งชี้ที่ 5 นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา เมื่อวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานด้านการ
จัดการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องได้ตาม
มาตรฐานเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นครูที่มีประสบการณ์ท างานน้อย หรือครูที่มีประสบการณ์มากล้วนแต่มีความ
คาดหวังต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามที่ส านักงานทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดไว้ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุดคือด้านคุณธรรม
จริยธรรม ส่วนด้านอื่นๆอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะครูในอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 คาดหวังว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณลักษณะด้านคุณธรรม
จริยธรรม สอดคล้องกับภิญโญ สาธร (2523) ให้ความเห็นไว้ว่า คุณธรรมของผู้บริหารในสังคมไทยนั้นควรมี
ดังต่อไปนี้คือ มีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มีความหนักแน่น ไม่หูเบา รับฟังความคิดเห็น
จากทุกฝ่าย มีความยุติธรรมและให้ความเสมอภาคแก่ทุกคน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอ่อนหวาน อ่อนน้อม 
สุภาพ มีอดทนด้วยความเยือกเย็นต่อค าพูดที่ขัดแย้งหรือไม่เป็นมิตร เป็นตัวอย่างที่ดีทุกด้านของผู้น้อย ละเว้น
จากการประพฤติชั่วซึ่งจะท าให้สังคมรังเกียจตามสภาพของสังคมไทย  ไม่ดุด่าหรือว่ากล่าวค าผรุสวาทใดๆ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน้าคนอื่น  และรู้จักถนอมน้ าใจ และผลการวิจัยยังสอดคล้องกับพิสุทธิ์ แจ้งค า (2541) ได้
ท าการวิจัยเรื่องลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครู อาจารย์ สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย 3 ด้าน คือ ด้านลักษณะนิสัย ด้านการเป็นผู้น า และด้านความรู้ทาง
วิชาการ เปรียบเทียบครู-อาจารย์ อายุราชการ 10 ปี, 10-20 ปี และตั้งแต่สูงกว่า 20 ปีมีความคิดเห็นต่อ
ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  และสอดคล้องกับการวิจัย
ของบุญเลิศ ธรรมมา (2547) ซึ่งได้ท ารายงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุค
ปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2539-2550) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
        
ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยท าให้ได้ข้อเสนอแนะ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอพนมดงรัก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษา 
  1.1 จากผลการวิจัย พบว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงตามความคิด
เห็นของครูอยู่ในระดับปานกลาง และคุณลักษณะที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงตามความคิดเห็นของครูอยู่ใน
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ระดับปานกลางซึ่งต้องพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่สูงขึ้นต่อไป ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรน าเอาผลการวิจัย
ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณลักษณะของตนเองทั้ง 7 ด้านคือด้านภาวะผู้น า คุณลักษณะด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านพ้ืนฐาน
ทางครอบครัวและส่วนตัวไปพร้อมๆ กันเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับวิชาชีพและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล แต่ทั้งนี้ควรที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านภาวะผู้น าให้
มากกว่าด้านอื่นเพราะจากการวิจัยพบว่าคุณลักษณะด้านภาวะผู้น ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
  1.2 ผู้บริหารระดับสูง ควรใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ
หลักสูตรอบรมผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งใหม่  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
  2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยในการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในเขตเทศบาล

เมืองกันตัง อ าเภอกันตรัง จังหวัดตรัง และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะในเขต
เทศบาลเมืองกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลเมืองกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของทาโร ยามาเน่ 
(Yamane, 1973 อ้างถึงใน ยุทธ  ไกยวรรณ์, 2545) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 97.50 ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย จ านวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยวิธีการหาร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ประชาชนมีพฤติกรรมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสม ในด้านการณรงค์และให้

ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการท างานของเทศบาล และประสิทธิภาพของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบต่องาน โดยประชาชนต้องให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 

2. ความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ในเขตเทศบาลเมืองกันตัง ได้แก่ การเก็บกัก
รวบรวม การเก็บขน การเปลี่ยนแปลงสภาพและการน ากลับมาใช้ใหม่ การก าจัดขั้นสุดท้าย โดยภาพรวม มี
ความส าเร็จอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
การเก็บกักรวบรวม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การเก็บขน การก าจัดขั้นสุดท้าย และการเปลี่ยนสภาพและ
การน ากลับมาใช้ใหม่ ตามล าดับ  

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study the levels of success in garbage 
management of Kantang town municipality, Kantang District, Trang Province and to study the 
factors influencing success in garbage management of Kantang town municipality, Kantang 
District, Trang Province. The sample used in this study consisted of 385 people living in 
Kantang town municipality, Kantang District, Trang Province. The instrument of this study was 
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a set of rating scale questionnaires. The statistics used for analysis were percentage, mean 
and standard deviation.The findings of the study were as follows: 

1. People's behavior in the management of solid waste that is not suitable. In the 
campaign and educate. Information on these activities affect the operation of the 
municipality. And personnel in the performance of duty. Responsibility for the work. By the 
need to cooperate in the management of solid waste on the right way and a lot more. 

2. Factors affecting the success in garbage effective management of Kantang town 
municipality, consisted of garbage storage, collection, transportation, modification, its reuse 
or recycle and final garbage disposal. 

 
ค าส าคัญ 

 การจัดการขยะ เทศบาลเมืองกันตัง 
 

ความส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบันสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้มีมากมาย เช่น ปัญหาน้ าเน่าเสีย ปัญหาการ

ตัดไม้ท าลายป่า และปัญหาขยะมูลฝอย เป็นต้น ส าหรับปัญหาของขยะมูลฝอย เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก าลัง
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในทุกวันนี้ โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ ๆ ของประเทศที่มีจ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น 
ท าให้มนุษย์ได้มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น จนท า
ให้เกิดเป็นเศษของเหลือจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากการบริโภคของมนุษย์ในปริมาณที่มาก จนเกิน
ก าลังความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยที่จะเก็บและท าลายได้ ก็จะเหลือเป็นมูล
ฝอยที่เก็บและท าลายไม่หมดท าให้เกิดความสกปรก และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ด ารงศักดิ์  
ชัยสนิท และสุนี  เลิศแสวงกิจ, 2537)  

ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เห็นถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหา เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกระดับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ศึกษา 
ชุมชน และในสถานที่ส าคัญต่าง ๆ และในการจัดการมูลฝอยนั้นจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ราชการท้องถิ่นแต่ละแห่งที่จะต้องจัดการให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อันจะมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

การจัดการมูลฝอยและแนวทางเลือกส าหรับการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกันตัง ซึ่ง
จะมีพ้ืนที่ทั้งหมด 3.04 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพ้ืนที่ 12 ชุมชน คือ ชุมชนโรงพยาบาลกันตัง ชุมชนป่าไม้ 
ชุมชนหลังชุมสายโทรศัพท์ ชุมชนสโมสรเก่า ชุมชนหน้าค่าย ชุมชนหลาโป ชุมชนตรอกลิเก ชุมชนกิตติคุณ 
ชุมชนป่ามะพร้าว ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาลล้านคลองภาษี ชุมชนในทอน ชุมชนตลาดใต้ มีจ านวนประชากร
รวมทั้งหมด 13,360 คน ปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 20 ตัน/วัน มีรถเก็บขยะทั้งหมด 6 คน ดังนี้ 

รถปิกอัพเปิดข้างเทท้าย  ความจุ 9.12 ลูกบาศก์เมตร  2  คัน 
รถปิกอัพเปิดข้างเทท้าย  ความจุ 3.04 ลูกบาศก์เมตร  2  คัน 
รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร  1  คัน 
รถบรรทุกขยะชนิดคอนเทนเนอร์ 
มีพนักงานจัดเก็บขยะท้ังหมด 41 คน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานเก็บขน 20 คน ผู้ปฏิบัติงานเก็บกวาด 21 คน 

ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกันตังจะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 
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เนื่องจากอัตราการผลิตมูลฝอยยังคงสูงอยู่ นอกจากนั้นประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมมูลฝอยเพ่ือน าไปก าจัด
ยังต่ าท าให้มีขยะตกค้าง การลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกท่ีต้นทางยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดความร่วมมือ
จากประชาชน (สถานการณ์มูลฝอยในเขตเทศบาลกันตังปี พ.ศ. 2550) และทางเทศบาลเมืองกันตังยังประสบ
ปัญหาทางด้านงบประมาณในการก าจัดมูลฝอยเพราะในปัจจุบันทางเทศบาลได้ท าการเก็บค่าบริการในการเก็บ
ขนมูลฝอยครัวเรือนละ 5 บาท/เดือน คิดเป็นค่าธรรมเนียมที่เก็บได้ 97,450 บาท/เดือน ในขณะที่เทศบาลมี
ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะเป็นเงิน 6,173,536.16 บาท ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าก าจัดมูลฝอย  

ผู้วิจัยซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพการจัดการขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ
ขยะ ระดับความส าเร็จในการจัดการขยะ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการขยะ เพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ได้ เห็นความจ าเป็นในการจัดการมูลฝอยและแนวทางเลือกส าหรับการใช้ประโยชน์จาก  
มูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกันตัง ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดปัญหาเรื่องปริมาณมูลฝอยที่ต้องก าจัดและใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกันตังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่ทุกฝ่ายได้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องแก้ไขปัญหา เพราะปริมาณขยะเพ่ิมมาก ในการจัดการขยะมูลฝอยนั้นจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานราชการที่ต้องจัดการให้เหมาะสมและให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
อันจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยในการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในเขตเทศบาลเมืองกันตัง อ าเภอกันตรัง 
จังหวัดตรัง 
 2. เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในเขตเทศบาลเมืองกันตัง 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกันตัง จ านวน 13,353 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของของทาโร ยามาเน่ ได้จ านวน 385 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน ลักษณะเป็นค าถาม

แบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 2  สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลเมืองกันตัง 

ได้แก่ การเก็บกักรวบรวม การเก็บขน การเปลี่ยนแปลงสภาพและการน ากลับมาใช้ใหม่ การก าจัดขั้นสุดท้าย 
ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 4 ด้าน คือ ความร่วมมือของประชาชน 
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ระบบการจัดการ คุณภาพของบุคลากร และการรณรงค์และให้ความรู้ มีการคิดเทียบคะแนน คือ เห็นด้วยมาก
ที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในเขต
เทศบาลเมืองกันตัง ประกอบด้วย การเก็บกักรวบรวม การเก็บขน การเปลี่ยนแปลงสภาพและการน ากลับมาใช้
ใหม่ การก าจัดขั้นสุดท้าย ลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน                  
4 ด้าน คือ การเก็บกักรวบรวม การเก็บขน การเปลี่ยนแปลงสภาพและการน ากลับมาใช้ใหม่ และการก าจัดขั้น
สุดท้าย ซึ่ งมีการให้คะแนนคือ มีความส าเร็จมากที่สุดมีความส าเร็จมากมีความส าเร็จปานกลาง                         
มีความส าเร็จน้อย และมีความส าเร็จน้อยที่สุด 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลเมืองกันตัง อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง ระดับความคิดเห็นทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( x =3.70, S.D.= 
0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ระบบการจัดการ ( x =3.75, S.D.=0.72) 
รองลงมา คือ ความร่วมมือของประชาชน ( x =3.71, S.D.=0.70) และส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การรณรงค์
และให้ความรู้ ( x =3.70, S.D.=0.68) ดังตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการบริหารจัดการขยะในเขต    
             เทศบาลเมืองกันตัง โดยภาพรวม 

 

ปัจจัยในการบริหารจัดการขยะโดยภาพรวม x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ความร่วมมือของประชาชน 3.71 0.70 มาก 
2. ระบบการจัดการ 3.75 0.72 มาก 
3. คุณภาพของบุคลากร 3.70 0.68 มาก 
4. การรณรงค์และให้ความรู้ 3.64 0.68 มาก 

รวม 3.70 0.69 มาก 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในเขตเทศบาลเมือง

กันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีประเด็นส าคัญท่ีผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
1. ด้านความร่วมมือของประชาชน เหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยประชาชนให้ความร่วมมือในการคัด

แยกขยะในระดับครัวเรือน ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การปฏิบัติตนในการไม่ทิ้งขยะเรี่ยราดใน
ที่สาธารณะ และเข้าร่วมประชุมกับเทศบาลเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน แสดงว่าประชาชนในเขตอ าเภอ
เมืองกันตัง ให้ความร่วมมือในการจัดการขยะดังจะเห็นได้จากการที่ประชาชนมีความคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ ง 
ไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด ดังนั้น เพ่ือการให้จัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทศบาลเมืองกันตังจึงควรให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และควรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยที่ถูกวิธี เพราะการจัดการขยะที่ดีจะต้องเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน 
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2. ด้านระบบการจัดการ เหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเทศบาลก าหนดเวลาในการจัดเก็บขยะที่
แน่นอน เทศบาลจัดเก็บขยะอย่างสม่ าเสมอ การจัดเก็บขยะมีความรวดเร็ว และเทศบาลสามารถจัดเก็บขยะได้
หมด ไม่มีขยะตกค้าง และเรี่ยราดตามถนน จากผลการวิจัยที่พบว่าด้านระบบการจัดการเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก แสดงว่าเทศบาลเมืองกันตังมีระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเวลาในการจัดเก็บที่
แน่นอน คือ ตอนเช้าเวลา 5.00 น. และตอนเย็นเวลา 17.00 น. และจัดเก็บทุกวันไม่มีขยะตกค้าง การจัดการขยะ
ที่ดีไม่ได้หมายถึงการจัดการขยะที่ถูกต้องแต่หมายถึงการลดปริมาณขยะ ซึ่งวิธีการลดปริมาณขยะก็คือ Reduce 
Reuse Recycling ดังนั้น เทศบาลเมืองกันตังจึงควรให้ความรู้กับประชาชนในการลดปริมาณขยะในครัวเรือน 
เพราะการลดปริมาณขยะจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะตั้งแต่การเก็บรวบรวม การขนส่ง การคัด
แยกและใช้ประโยชน์  

3. ด้านคุณภาพของบุคลากร เหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยพนักงานจัดเก็บขยะท างานด้วยความเอาใจ
ใส่ รับผิดชอบ พนักงานจัดเก็บขยะมีความรู้ความช านาญในการจัดการขยะมูลฝอย พนักงานจัดเก็บขยะ
สามารถจัดเก็บขยะได้หมด ไมต่กหล่นเรี่ยราด และพนักงานจัดเก็บขยะมีความขยันและตั้งใจปฏิบัติงาน แสดง
ว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะของเทศบาลเมืองกันตังมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่เพ่ือให้
การบริหารจัดการขยะในเขตอ าเภอเมืองกันตัง มีประสิทธิภาพ บุคลากรถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่ อ
ความส าเร็จของงาน ดังนั้นเทศบาลเมืองกันตัง จึงควรสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพราะหาก
ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่แล้ว ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพที่ดีของงานต่อไป 

4. ด้านการรณรงค์และให้ความรู้ เหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเทศบาลแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การจัดการขยะให้ประชาชนทราบ เทศบาลมีการแจ้งข่าวสารจูงใจให้ประชาชนร่วมท ากิจกรรมการจัดการขยะ
ในชุมชน เทศบาลให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย และเทศบาลรณรงค์ให้
ประชาชนจัดเก็บขยะด้วยวิธีที่ถูกต้องและเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยโดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โบชัวร์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย แสดงว่าเทศบาลเมืองกันตัง มีการรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ
การจัดการขยะเพ่ือให้ประชาชนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเทศบาลเมืองกันตังจึงควรเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะ และ
เพ่ือให้สามารถลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองกันตังที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต 

ผลการศึกษาความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในเขตเทศบาลเมืองกันตัง อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง ระดับความส าเร็จทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( x =3.74, 
S.D.=0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการเก็บกักรวบรวม                    
( x =3.80, S.D.=0.71) รองลงมา คือ ด้านการเก็บขน ( x =3.78, S.D.=0.83) และส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
ด้านการเปลี่ยนสภาพและการน ากลับมาใช้ใหม่ ( x =3.74, S.D.=0.70) ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในเขต
    เทศบาลเมืองกันตัง โดยภาพรวม 

 

ความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะโดยภาพรวม x  S.D. ระดับความส าเร็จ 

1. การเก็บกักรวบรวม 3.80 0.71 มาก 
2. การเก็บขน 3.78 0.83 มาก 
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพและการน ากลับมาใช้ใหม่ 3.66 0.68 มาก 
4. การก าจัดขั้นสุดท้าย 3.74 0.70 มาก 

รวม 3.74 0.73 มาก 
 
จากผลการศึกษาความส าเร็จข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในเขต

เทศบาลเมืองกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง สามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
1. ด้านการเก็บกักรวบรวม มีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก โดยประชาชนให้ความร่วมมือกับทาง

เทศบาลในการรวบรวมขยะ การเก็บกักรวบรวมขยะมีประสิทธิภาพ ท าให้การด าเนินการในแต่ละขั้นตอนมี
ความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนน าขยะมาทิ้งในถังขยะหน้าบ้านที่ทางเทศบาลจัดไว้ให้ และประชาชนมีการเก็บ
รวบรวมขยะอย่างถูกต้องตามหลักการจัดการขยะ ดังนั้นเทศบาลเมืองกันตัง ควรเพ่ิมจ านวนถังขยะส าหรับ
รองรับปริมาณขยะที่เพ่ิมมากข้ึนในแต่ละวัน และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในด้าน
การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้งเพ่ือให้เห็นถึงประโยชน์จากการคัดแยกขยะ 

2. ด้านการเก็บขน มีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก โดยเทศบาลเก็บขนขยะตรงตามเวลาที่ก าหนด รถ
เก็บขนขยะของทางเทศบาลมิดชิดไม่มีกลิ่นรบกวนชาวบ้าน เทศบาลสามารถจัดเก็บขยะได้หมด ไม่มีขยะ
ตกค้าง และเรี่ยราดตามถนน และพนักงานเก็บขนขยะมีจ านวนที่เพียงพอสามารถเก็บขนขยะได้หมด ดังนั้น
เทศบาลเมืองกันตัง ควรเพ่ิมจ านวนรถขยะหรืออาจเพ่ิมจ านวนครั้งในการเก็บขนขยะ เช่น จาก 2 ครั้ง                  
เป็น 3 ครั้ง ต่อวัน หรืออาจจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโครงการจัดรถคัดแยกขยะออก
ให้บริการประชาชน 

3. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพและการน ากลับมาใช้ใหม่ มีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก โดยประชาชนมี
การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประชาชนมีการน าวัสดุสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ ประชาชนมีรายได้จากขยะที่มีมูลค่า เช่น 
พลาสติก แก้ว กระดาษลัง และลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนจากการน าวัสดุสิ่งของกลับมาใช้ใหม่  เทศบาล
เมืองกันตังควรจัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนถึงประโยชน์ของการน าขยะบางประเภทกลับมาใช้ใหม่ ท าให้
ประชาชนมีรายได้โดยรณรงค์ให้คัดแยกขยะตามประเภททั้งที่บ้าน โรงเรียน ส านักงาน เพ่ือน ากลับมาใช้
ประโยชน์โดยการน าไปขาย 

4. ด้านการก าจัดขั้นสุดท้าย มีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก โดยการฝังกลบท าให้ไม่เกิดมลพิษในชุมชน 
การฝังกลบท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ วิธีการก าจัดของเทศบาลท าให้ไม่มีกลิ่นเหม็น และเทศบาล
ใช้วิธีการก าจัดขั้นสุดท้ายโดยการฝังกลบ แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองกันตังมีการจัดการขยะที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม คือ 
ความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในเขตเทศบาลเมืองกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดัง
ตารางที่ 3 - 4 
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ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการ
    บริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในเขตเทศบาลเมืองกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 

ตัวแปร 
ความร่วมมือของ

ประชาชน 
ระบบ 

การจัดการ 
คุณภาพของ

บุคลากร 
การรณรงค์และ

ให้ความรู้ 
ความร่วมมือของประชาชน (X1) 1.000    
ระบบการจัดการ (X2) 0.633 1.000   
คุณภาพของบุคลากร (X3) 0.654 0.689 1.000  
การรณรงค์และให้ความรู้ (X4) 0.712 0.718 0.721 1.000 

 
จากผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระก่อนน าไปหาความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการ

บริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในเขตเทศบาลเมืองกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีการสร้างสมการ
ถดถอยพหุคูณ เนื่องจากการใช้สถิติถดถอยพหุคูณ มีเทคนิคก ากับวิธีที่ต้องไม่มีความสัมพันธ์กันสูงระหว่าง                   
ตัวแปรอิสระ คือ ต้องไม่มีตัวแปรอิสระคู่ใดคู่หนึ่งสูงกว่า 0.75 ซึ่งจากการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ                
ตัวแปรอิสระโดยการสร้าง Correlation Matrix พบว่า ไม่มีตัวแปรอิสระคู่ใดมีสัมประสิทธิ์สูงกว่า 0.75 

 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณกับความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในเขตเทศบาล
    เมืองกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์ 
การถดถอย (b) 

t Sig. 

1. คุณภาพของบุคลากร (X3) 0.252 3.105 0.000 
2. ความร่วมมือของประชาชน (X1) 0.231 3.007 0.000 
3. การรณรงค์และให้ความรู้ (X4) 0.164 2.597 0.013 
4. ค่าคงที่ (Constant) 0.823 5.343 0.000 

 
R2= 0.564, SEE= 0.535, F=73.010, significant of F= 0.000 
 
ความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในเขตเทศบาลเมืองกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

= 

.
.823 

+ 

.
.252 

+ 

.
.231 

+ 

.
.164 

 
(5.343) 

      
(3.105) 

     
(3.007) 

   
(.597) 

 
จากผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ 4 ตัว (X1 = ความร่วมมือของประชาชน, X2 = ระบบการจัดการ, X3 

= คุณภาพของบุคลากร, X4 = การรณรงค์และให้ความรู้) พบว่า มีตัวแปรอิสระ 3 ตัว มีผลต่อตัวแปรตามอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติคือ คุณภาพของบุคลากร ความร่วมมือของประชาชน การรณรงค์และให้ความรู้ ตัวแปรทั้ง              
3 ตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ
ในเขตเทศบาลเมืองกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้ถึงร้อยละ 56.4 แสดงว่ายังมีปัจจัยด้านอ่ืนที่ไม่ได้น ามา
ศึกษาอีกร้อยละ 43.6 ที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในเขตเทศบาลเมือง
กันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง และสมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise) ที่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในเขตเทศบาลเมืองกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง มีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

1. ความร่วมมือของประชาชน ควรจะมีการบูรณาการร่วมกันเพ่ือประสานความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับ
การจัดการปัญหาขยะในเขตเทศบาลเมืองกันตัง 

2. ระบบการจัดการ ควรก าหนดเวลาในการจัดเก็บขยะที่แน่นอน รวดเร็ว และจัดเก็บขยะอย่างสม่ าเสมอ 
3. การรณรงค์ให้ความรู้ ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในด้านการคัดแยก

ขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้งให้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บและยังเป็นการลดปริมาณของขยะมูล
ฝอยลงได้ด้วย และอบรมอาสาสมัคร ผู้น าชุมชน เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้อง เพ่ือท าหน้าที่ในการให้
ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือน การน าขยะไปรีไซด์เคิล เป็นต้น แก่ประชาชนในชุมชนต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกันตัง 
2. ควรศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดโดยเป็นการศึกษาเก็บรวบรวม

ข้อมูลในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาถึงปัญหา
อุปสรรคของประชาชนในการมีส่วนร่วมการจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลพร่อนจ านวน 370 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) และถ้าพบความแตกต่างจะท า
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)  
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพร่อน โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับสูงมาก 3 ด้านคือ  
ด้านการตัดสินใจ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล ในด้านการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอยู่ในระดับสูงปานกลางส าหรับการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อนพบว่าเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 อายุและสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 ส่วนระดับการศึกษาและรายได้ ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการ
งบประมาณไม่แตกต่างกันปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึงและขาด
ความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this study were 1) to evaluate the level of public participation in the 
budgeting management of Paron Subdistrict Administrative Organization, Muang Yala in term 
of personal factors 2) to study the problems and obstacles to public participation in the 
budgeting management of Paron Subdistrict Administrative Organization, Muang Yala.                  
The sample used in this study was 370 people who lived in Paron subdistrict. 
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The tool used for data collection was a questionnaire. The statistics used in data analysis 
were percentage, mean and standard deviation.  Hypothesis was tested by using t-Test and 
F-Test.  If the significant difference was found, pair-wise mean comparison was further carried 
out by using Scheffe method. 
 The results showed that 1) the overall level of public participation in the budgeting 
management of the Paron Subdistrict Administrative Organization was high. When 
considering each aspect, the level of participation in the decision, the beneficiaries and the 
evaluation was high, whereasy the level of participation in the operation was medium. It was 
also found that the people with different gender took differented participation in the 
budgeting management at the significance level of .05, while differences in those with 
different age and marital status took no different participation in the budgeting management 
at the significance level of .01.  However, differences in education and income did not 
significantly influence the participation in budgeting management.  Problems and obstacles 
found were the limited release of the public information and the lack of understanding of 
the rights and duties of citizens in monitoring the management of the Subdistrict 
Administrative Organization.  
 
ค าส าคัญ 
  การมีส่วนร่วม การจัดการ งบประมาณ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การคอร์รัปชั่นและประพฤติไม่ชอบในวงราชการเป็นปัญหาส าคัญที่คอยขัดขวางการพัฒนาประเทศให้
เป็นไปอย่างล่าช้าเสมอมา สาเหตุประการหนึ่งคือ การมีระบบการบริหารงบประมาณที่ขาดความโปร่งใสและ
ปราศจากการตรวจสอบที่เข้มแข็ง จึงได้มีความพยายามที่จะปฏิรูปโดยการน ารูปแบบการงบประมาณสมัยใหม่
อันได้แก่ การงบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Program Budgeting) และแบบแสดงผลงาน (Performance 
Budgeting) มาใช้เพ่ือทดแทนระบบการงบประมาณแบบเก่าที่ขาดประสิทธิภาพ  
 ระบบการงบประมาณสมัยใหม่ดังกล่าวนี้ รวมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การงบประมาณแบบประชาชนมี
ส่วนร่วม (Participatory Budgeting) โดยมีหลักการที่ส าคัญคือ มุ่งเปิดโอกาสให้บุคคลฝ่ายต่างๆ ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจ ากัดให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และเพ่ือให้มีการสอดส่องดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ให้ถูก
น าไปใช้ประโยชน์ในทางที่มิชอบเดิมถูกริเริ่มและมีการทดลองใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1989 ในเมือง Porto 
Alegre อันเป็นเมืองหลวงของรัฐ Rio Grande do Sul ประเทศบราซิล โดยมีการผสมผสานแนวคิด
ประชาธิปไตยทางตรงให้เข้ากับประชาธิปไตยแบบตัวแทน กล่าวคือ อาศัยเวทีการประชุมประชาคมเพ่ือถก
แถลงอย่างเปิดเผยในประเด็นต่างๆ เช่น กลยุทธ์การด าเนินงานและสัดส่วนวงเงินงบประมาณเพ่ือการสร้าง
อาชีพ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การศึกษา การสาธารณสุข และการสวัสดิการสังคม เป็นต้น  รวมไปถึงการ
ทบทวนการใช้จ่ายเงินของปีที่ผ่านมา ตลอดจนหาข้อยุติตกลงกันเกี่ยวกับการจัดล าดับความส าคัญและ               
การจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการใหม่ๆ เป็นต้น  
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 ถัดจากนั้นจะมีการมอบหมายให้ตัวแทนของแต่ละชุมชนไปหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนการลงทุนและน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น แม้ถึงว่า สภาท้องถิ่นเองจะมีอ านาจใน                  
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการลงทุนได้ในภายหลังก็ตาม  
  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีการน าเอาระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  (Participatory 
Budgeting) ไปใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น มีประเทศละตินอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส 
อิตาลี สเปน เยอรมนี และอังกฤษ เป็นอาทิ  
 การน าระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (Participatory Budgeting) ดังกล่าวไปใช้ 
อาจมีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิหลังของแต่ละประเทศ กล่าวคือจะมีการ
ก าหนดสัดส่วนวงเงินงบประมาณของท้องถิ่นไว้เป็นการเฉพาะว่าหมวดรายการบริการสาธารณะประเภทใด
หรือโครงการลงทุนขนาดใดควรจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองในเวทีการประชุม หรือที่หารือของชุมชนใน
ระดับใด นอกจากนี้ ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของประชาชนยังได้ถูกน าไปใช้ในระดับจังหวัด ภาค และ
มลรัฐในหลายๆ ประเทศ  
  กล่าวเฉพาะในประเทศเปรูถึงกับได้มีการออกกฎหมายเพื่อบังคับให้มีการน าเอาระบบการงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนไปใช้กันอย่างจริงจัง ดังต่อไปนี้  
 1. การวิเคราะห์และจัดเตรียมงบประมาณ  
 ประชาชนจะเข้ามาจัดล าดับความส าคัญพิจารณาทางเลือก และระบุโครงการต่างๆ  ในเชิง
เปรียบเทียบกับกรอบนโยบายของรัฐบาล และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  
 2. การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
 ประชาชนจะเข้ามาติดตามข้อเท็จจริงว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณตรงตาม
ยอดจ านวนวงเงินที่ได้มีการอนุมัติจัดสรรไว้หรือไม่ หรือมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการแตกต่างไปจากที่ได้มี
การอนุมัติจัดสรรไว้ ตลอดจนเกิดปัญหารูรั่วไหลและทุจริตคอร์รัปชั่นอันอาจจะมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการหรือไม่ 
 3. การประเมินผลการให้บริการสาธารณะ  
  ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบ (Peoples Audit หรือ Citizen Scorecards) เพ่ือวัดระดับ
คุณภาพมาตรฐานการให้บริการ ผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ ได้ 
 ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้น าเอาหลักการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณมาใช้ ซึ่งจากการสังเกตปรากฏว่า ประชาชนให้ความสนใจน้อยมากในการ
มาร่วมประชุมหรือมาประชุมแล้วไม่แสดงความคิดเห็น จึงส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ 
เกิดปัญหาคอรัปชั่น การใช้จ่ายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะหัวหน้า
ส่วนการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้สนใจที่จะ
ศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา มีความแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการงบประมาณขององค์การบริหาร             
ส่วนต าบลโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 3. ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของประชาชนในการมีส่วนร่วมการจัดการงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ท าการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา จ านวนทั้งสิ้น 5,039 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา , 
2555) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
จ านวน 370 คน จากสูตร ยามาเน่  ท าการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 
ดังนี้ 
 แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 6 กลุ่ม จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามหมู่บ้านและท าการเลือกตัวอย่างตาม
สัดส่วนประชากรของแต่ละหมู่บ้าน ดังตารางที่ 1.1  
 
ตารางท่ี 1 แสดงกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

(คน) 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(คน)  
1 บ้านพร่อน 400 29 
2 บ้านดูซง 925 68 
3 บ้านตาสา 1,049 77 
4 บ้านท่าวัง 483 36 
5 บ้านควน 803 59 
6 บ้านตาสา 1,379 101 

รวม 5,039 370 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้พนักงานสัมภาษณ์เป็นผู้ช่วยใน
การสัมภาษณ์ประชาชนผู้เป็นหัวหน้าหรือตัวแทนครัวเรือนตามแบบสอบถามที่ก าหนด โดยแบบสอบถามจะ
ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
          ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส การศึกษา รายได้ 
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 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยค าถามเป็นแบบเลือกตอบ เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุการมีส่วนร่วมตามที่
ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งระดับการมีส่วน
ร่วมออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
 ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดที่เกี่ยวกับข้องกับปัญหา อุปสรรคของผู้ตอบแบบสอบถามในการเข้ามี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจากการใช้แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากหัวหน้าหรือตัวแทน
ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยตนเอง 
 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้มาจากการศึกษาวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม และ
การงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติ พ้ืนฐาน ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ                
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 สถิติในการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยทางสังคมที่แตกต่างกัน ได้แก่ ค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test)  และถ้าพบความแตกต่าง
จะท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 370 คน  พบว่าเป็นเพศชาย คิดเป็น               
ร้อยละ 60.3  และเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 39.7 อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมาอายุ 41-50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 27.3 อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.6 อายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14 และอายุต่ ากว่า 
20 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.6 
  สถานภาพการสมรสพบว่า มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมาสมรส คิดเป็นร้อยละ 36.5 
และหย่าร้างหรือเป็นหม้าย คิดเป็นร้อยละ 18.9 
   การศึกษา พบว่า ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมาระดับการศึกษา
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 32.4 และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.               
คิดเป็นร้อยละ 30.5        
 รายได้ต่อเดือน พบว่า มีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมามีรายได้
ต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 21.0 และมีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
19.5  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณด้านการตัดสินใจ ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์และด้านการประเมินผล  
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณ 
              องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน จ าแนกรายด้านและโดยรวม 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณ   S.D. ระดับ 
ด้านการตัดสินใจ 3.73 0.44 มาก 
ด้านการด าเนินงาน 3.14 0.50 ปานกลาง 
ด้านการรับผลประโยชน์ 3.73 0.45 มาก 
ด้านการประเมินผล 3.64 0.60 มาก 
                    รวม 3.56 0.31 มาก 

  
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลพ
ร่อน จ าแนกตามรายด้านและโดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 3 ด้านอยู่ในระดับมาก คือด้านการตัดสินใจ
และด้านการรับผลประโยชน์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ด้านการประเมินผล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และด้านการ
ด าเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 
 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปรากฏผลดังนี้ 
           ด้านเพศ โดยภาพรวม พบว่า ผู้ที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณแตกต่างกัน           
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
           ด้านอายุ โดยภาพรวม พบว่า ผู้ที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ด้านการตัดสินใจ
แตกต่างกัน 4 คู่ คือ ประชาชนที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี กับ อายุ 50 ปีขึ้นไป ประชาชนที่มีอายุ 20-30 ปี กับ อายุ 
50 ปีขึ้นไป ประชาชนที่มีอายุ 31-40 ปี กับ อายุ 50 ปีขึ้นไป และประชาชนที่มีอายุ 41-50 ปี กับ อายุ 50 ปี
ขึ้นไป  
           ด้านสถานภาพการสมรส โดยภาพรวม พบว่า ผู้ที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกันมีส่วนร่วมใน             
การจัดการงบประมาณแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการเปรียบเทียบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ พบว่า ด้านการตัดสินใจ มีความแตกต่างกัน 2 คู่ คือ ผู้ที่มีสถานภาพโสด กับ สถานภาพสมรส และผู้
ที่มีสถานภาพโสด กับ สถานภาพหย่าร้าง/หม้าย ด้านการรับผลประโยชน์  มีความแตกต่างกัน 2 คู่ คือ ผู้ที่มี
สถานภาพโสด กับ สถานภาพสมรส และผู้ที่มีสถานภาพโสด กับ สถานภาพหย่าร้าง/หม้าย ด้านการ
ประเมินผล มีความแตกต่างกัน 1 คู่ คือ ผู้ที่มีสถานภาพโสด กับ สถานภาพสมรส 
 ด้านระดับการศึกษา โดยภาพรวม พบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการ
งบประมาณไมแ่ตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ มีความแตกต่างกัน 1 คู่ คือ ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลาย กับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
           ด้านรายได้ โดยภาพรวม พบว่า ผู้ที่มีรายได้แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า การมี
ส่วนร่วมด้านการประเมินผล  มีความแตกต่างกัน 1 คู่ คือ ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท กับ ผู้ที่มี
รายได้มากกว่า 10,000 บาทข้ึนไป 
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            ปัญหาและอุปสรรค การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการงบประมาณขององค์การบริหาร            
ส่วนต าบลพร่อน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าความถี่ของปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณ 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณ ความถี่ 
ด้านการตัดสินใจ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง เกี่ยวกับก าหนดการตรวจรับ
งานจ้าง หรือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. 

 
17 

ด้านการประเมินผล ขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของประชาชนในการตรวจสอบ
การด าเนินงานของ อบต. 
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 จากตารางที่ 3 ปัญหา อุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพร่อน พบว่า ด้านที่มีปัญหา คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่าความถี่เท่ากับ 17 และอีกด้าน              
คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าความถี่เท่ากับ 7 เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหาในแต่ละด้าน พบว่า 
 ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ มีค่าความถี่เท่ากับ 17 ประเด็นปัญหาคือ การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง เกี่ยวกับก าหนดการตรวจรับงานจ้าง หรือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. 
 ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลคือ ขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของประชาชนใน 
การตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต. มีค่าความถ่ีเท่ากับ 7 
 
อภิปรายผล 
  ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ในด้านการตัดสินใจ  การด าเนินงาน การรับผลประโยชน์ และ              
การประเมินผล พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการงบประมาณอยู่ในระดับมาก 3 ด้านคือ
ด้านการตัดสินใจ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล 
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชน ได้ทราบถึงปัญหา และความต้องการของชุมชน ท าให้สามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือท าการจัดล าดับความส าคัญของโครงการต่าง ๆ ได้ดี จึงส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจ ส าหรับด้านการรับผลประโยชน์และการประเมินผล จะเห็นได้ว่าประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
อาจเนื่องมาจากประชาชนได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรม โครงการหรือบริการสาธารณะอย่างคุ้มค่า  และ               
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายตามงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับระดับการมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านการด าเนินงาน อาจเนื่องมาจากประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารน้อยหรือขาด
การติดตามข้อมูลข่าวสารในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศหญิงและเพศชายมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณ
แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฤษฎา บุญเจือ (2546) ที่กล่าวว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนโครงการประสานความร่วมมือพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของณลิต พรหมมา (2546) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านเพศ มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาแผนพัฒนา 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลจะท้ิงพระ  
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 ผู้ที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                    
ณลิต พรหมมา (2546) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านอายุ มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาแผนพัฒนา 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลจะทิ้งพระ และสอดคล้องกับสมศักดิ์  น้อยนคร 
(2549) ที่กล่าวว่า อายุ เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ต่างกัน 
   ผู้ที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน (โสด/สมรส/หย่าร้าง) มีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณ
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูลย์ เป้าเงิน (2548) ที่กล่าวว่า สถานภาพการสมรสมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  
   ผู้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ไพบูลย์ เป้าเงิน (2548) ที่กล่าวว่าระดับการศึกษา เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และไม่สอดคล้องกับ ณลิต พรหมมา (2546) ที่กล่าวว่า การศึกษา 
มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ทิ้งพระ ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีสัดส่วนระดับการศึกษาทั้ง 3 ระดับที่ไม่แตกต่าง
กันคือต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 32.4  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ร้อยละ 30.5 และ
อนุปริญญา หรือ ปวส. ขึ้นไป ร้อยละ 37.1 ส่งผลให้ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
งบประมาณ 
  ผู้ที่มีรายได้แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ           
ถม ทรัพย์เจริญ (2547) ที่กล่าวว่า รายได้ มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน อ าเภอเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร และไม่สอดคล้องกับวิราสินี วังชัย (2546) ที่กล่าวว่ารายได้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเพชรบุรี อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือนจ านวน 5,000 – 10,000 บาท เป็นจ านวนมากถึงร้อยละ 59.5 มากกว่า
กลุ่มรายได้อ่ืน ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการงบประมาณขององค์การบริหาร                 
ส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยด้านการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับการท่ีประชาชนขายสินค้า รับจ้างหรือรับเหมางานกับองค์การบริหารส่วนต าบล การได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้มากยิ่งขึ้น โดยอาจจะมีการก าหนดการเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
กรรมการตรวจรับงานจ้างจากภาคประชาชน แต่ละคนสามารถเป็นกรรมการต่าง ๆ เหล่านี้ได้ไม่เกินปีละ                 
2 ครั้ง ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านนี้มากขึ้น และควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับงานแต่ละโครงการด้วย ส าหรับการที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ด าเนินการซื้อหรือการจ้างต่าง ๆ ควรจะพิจารณาซื้อสินค้าหรือการจ้างประชาชนในพ้ืนที่ต าบลก่อนเป็นล าดับ
แรก ท าให้เป็นการส่งเสริมรายได้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งจะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น 
 ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการประเมินผล การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตาม
ระเบียบกฎหมายของทางราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง รวมทั้งควรจัดอบรมเชิญ
วิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของประชาชนในการตรวจสอบ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะเป็นผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพร่อน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ควรศึกษาปัจจัยด้านศาสนา ภาษา สถานการณ์ความไม่สงบ ที่อาจส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่าย รายได้ และวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งท่ีสอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการน าแนวคิดของการตัดสินใจลงทุนด้วย การน าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในปีต่าง ๆ ในอนาคตของโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมารวมกัน เพ่ือเปรียบเทียบ
กัน แบบที่ค านึงถึงมูลค่าของเงินในอนาคต หรือโดยอาศัยหลักการว่าเงินจ านวนเดียวกันในปัจจุบันและอนาคต
จะไม่เท่ากัน โดยใช้หลักเกณฑ์การตัดสินใจ 3 ประการคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี มีขนาดเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บนถนนบ้านเก่า ซอย 13 
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สองเป็นอาคาร 2 ชั้น 1 หลัง 11 
ห้องเรียน มีสนามเด็กเล่น สนามหญ้า ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมรั้วและระบบน้ า  
 ผลการศึกษา พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ของโครงการมีค่าเท่ากับ 
30,919,471 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost  Ratio : BCR) มีค่าเท่ากับ 1.95 และ
อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 19.70 ผลการวิเคราะห์
ความอ่อนไหว กรณีรัฐบาลไม่ให้เงินอุดหนุน พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) มีค่า
เท่ากับ 25,479,075 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost  Ratio : BCR)  มีค่าเท่ากับ 1.78 
และ (Internal Rate of Return : IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 17.81 สรุปได้ว่า การลงทุนโครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คุ้มค่าต่อการลงทุน 
นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว กรณีจ านวนเด็กเล็กไม่เ พ่ิมขึ้น พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ                     
(Net Present Value : NPV) มีค่าเท่ากับ 8,413,351 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost  
Ratio : BCR) มีค่าเท่ากับ 1.29 และ อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR)  มีค่า
เท่ากับร้อยละ 12.09 แสดงให้เห็นว่า โครงการสามารถทนทานต่อการที่รัฐบาลไม่ให้เงินอุดหนุน และการที่
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จ านวนเด็กเล็กไม่เพ่ิมข้ึนได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ควรลงทุน
ในโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งท่ีสอง เนื่องจาก การลงทุนมีความคุ้มค่า และไม่มีความเสี่ยง 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the cost and revenue and comparison of 
revenues and expenses in the Second Child Care Center Project in Ban Kao Sub-district 
Administrative Organization, Phan Thong District, Chon Buri Province. The concept was the 
comparison of the costs and benefits that occur in variety years of Child Care Center Project 
by regardless of the amount of money in the future. In other words, the analysis was based 
on the principle that the same amount of present and future were not equal. This study 
used three criteria to decide which were the net present value, the benefit-cost ratio and 
the internal rate of return. 
 The project area of The Second Child Care Center Project in Ban Kao Sub-district 
Administrative Organization is 3 rai 3 ngan and near Amata Nakorn Industrial Estate on the 
Ban Kao Road, Soi 13, Ban Kao Sub-district, Phan Thong District, Chon Buri Province.                     
The Second Child Care Center is the second floor Building 2. There are 11 classrooms, one 
playground, one lawn, sign releases, fences and water systems. 
 The results of this study showed that the NPV of the project was equal to 30,919,471 
baht, BCR was equal to 1.95 and IRR was equal to 19.70. The results of sensitivity analysis in 
case of the government did not provide subsidies showed that the NPV of the project was 
equal to 25,479,075 baht, BCR is equal to 1.78 and IRR is equal to 17.81. The results of 
sensitivity analysis in case of the number of children does not increase showed that the NPV 
of the project was equal to 8,413,351 baht, BCR is equal to 1.29 and IRR is equal to 12.09. 
The project can resistance for the government did not provide subsidies and for the number 
of children has not increased. Concluded that the investment project of the Second Child 
Care Center Project in Ban Kao Sub-district Administrative Organization, Phan Thong District, 
Chon Buri Province was worthiness. 
 

ค าส าคัญ  
 ความคุ้มค่าของการลงทุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ความส าคัญของปัญหา 
การที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน นั้น สิ่งที่ส าคัญคือ คุณภาพของคน การที่จะ

พัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพนั้นคือการศึกษา ดังนั้น การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพของคน
เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพ และคนที่มีคุณภาพก็จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งการจัดการศึกษาจะต้องเริ่มต้นจาก               
การพัฒนาเด็ก เด็กเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นต้นทุนทางสังคมที่มี ค่ามากที่สุด
โดยเฉพาะ ช่วงอายุ 5 ปีแรกของชีวิตเด็ก เป็นระยะส าคัญของพ้ืนฐานการเรียนรู้และการพัฒนา จากข้อมูลทาง
วิชาการชี้ชัดว่าชีวิตปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี เป็นช่วงวัยที่ส าคัญที่สุของการเจริญเติบโตในทุกๆ  ด้าน
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ของบุคคล ถือเป็นช่วงวิกฤติ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานคุณภาพชีวิตจิตใจของบุคคลเมื่อเป็นผู้ใหญ่ 
ช่วงเวลาที่ส าคัญและจาเป็นที่สุดของการพัฒนาสมองของมนุษย์คือช่วงตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง 5 ปี 11 เดือน 29 
วัน เพราะเป็นช่วงอายุที่มีอัตราของการพัฒนาการสูงสุด (กรมอนามัย, 2550) 

ทรัพยากรที่ถือได้ว่ามีความส าคัญเป็นอันดับแรกของการพัฒนาก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งที่จะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพนั้นก็คือ“การศึกษา” ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการเตรียมความพร้อมและ
ส่งเสริมมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า เด็ก
เล็กหรือเด็กปฐมวัยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญอีกกลุ่มหนึ่งในการพัฒนา  เด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ในความดูแลของ
ศูนย์เด็กเล็ก จะมีอายุระหว่าง 2-5 ปี ซึ่งเป็นช่วงปฐมวัย ก่อนจะเข้าสู่ระบบโรงเรียน เป็นวัยที่ร่างกายก าลัง
เจริญเติบโตและมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ตลอดจนการปรับตัวอยู่ในสังคม ซึ่งเป็นช่วงส าคัญ
ที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิต เด็กเริ่ม ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง แต่ยังไม่สามารถที่จะเรียนรู้เหมือนในระบบการ
เรียนการสอนของโรงเรียนได้ ศูนย์เด็กเล็กสามารถ ที่จะปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องการส่งเสริมการเจริญเติบโต 
การพัฒนาการของเด็กให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และผู้ดูแลเด็กซึ่งรวม ไปถึงผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมที่จะให้สิ่งที่ดีๆกับเด็ก จะท าให้เด็กที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็ก ได้รับการพัฒนา พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมต่อไป (กรมอนามัย, 2550)  

ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนึ่งแห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัตตพงษ์ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 57 หมู่ 7 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัตตพงษ์ได้รับอนุมัติจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ชื่อ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัตตพงษ์” เพ่ือดูแลเด็กและพัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนในทุกด้าน โดยใช้หลักสูตรการดูแลเด็กของกรมพัฒนาชุมชนควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและได้พัฒนามาโดยล าดับ 

ชุมชนต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประสบปัญหาหนึ่งคือ จ านวนเด็กที่ต้องย้ายตาม
ผู้ปกครองมาท างานในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะประชาชนในชุมชนต าบลบ้านเก่า ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
อพยพมาจากที่อ่ืน ดังนั้นปัญหาการเป็นแรงงานอพยพจึงเป็นปัญหาที่ส าคัญในการเข้าเรียนของเด็ก ๆ พร้อม
ทั้งการขาดแคลนสถานที่ทางการศึกษาที่จะสามารถรองรับกับจ านวนเด็กที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลท าให้
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ต้องใช้การบริหารจัดการอย่างรอบคอบ
รวมทั้งการระดมความคิดของทั้งคณะผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่นและชาวบ้าน น ามาซึ่งทางออกของการแก้ปัญหา
อย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ประชากรในชุมชนต าบลบ้านเก่าส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงคือ เป็นแรงงานรับจ้าง
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งปัญหาก็มากเพราะแรงงานเหล่านี้ไม่ได้ย้ายอะไรมาด้วย ลูกของแรงงาน
เหล่านี้จึงมีปัญหา แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ต้องรับภาระไว้เพราะ
เด็กต้องได้เข้าโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่ากันทุกคนไม่ว่าใครเป็นเด็กในพ้ืนที่ หรือนอกพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  

จากปัญหาดังกล่าวท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี ไม่สามารถรองรับเด็กเล็กในพ้ืนที่ได้ ประกอบกับจ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน                  
สัตตพงษ์เต็มจ านวน 165 คน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ก็มีแนวคิดที่จะ
ท าโครงการการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สอง ในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านเก่า งบประมาณในการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สองประมาณสองล้านบาท อาคาร 2 ชั้น 11 ห้องเรียน มีสนามเด็กเล่น สนามหญ้า 
ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมรั้วและระบบน้ า เพ่ือเป็นสถานศึกษาส าหรับรองรับบุตรหลานของชาวบ้านและผู้ใช้
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ทุกคนในชุมชน ให้ได้รับการศึกษาช่วงวัยอนุบาลด้วย 
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จากสภาพปัญหาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ศึกษาในฐานะที่ตนเองเป็นพนักงานสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความคุ้มค่าของการ
ลงทุนในโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สองขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี เพ่ือรองรับบุตรหลานของชาวบ้านและผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่และใกล้เคียง 
เพ่ือดูแลเด็กเป็นอย่างดีในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการจัดท าโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
 2. เพ่ือศึกษารายได้ของการจัดท าโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
 3. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งที่สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การส ารวจทางด้านกฎหมาย 
การศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สอง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นี้จะทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ 
และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กต่อไป ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 
  1.1 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  1.2 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี 
2547 - 2548 และประจ าปี 2545 - 2547 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 , 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543), ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) และฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2547) 
  1.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล             
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  
  1.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาต าบล
หรือองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือไปรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน พ.ศ. 2547  
  1.6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนต าบล             
พ.ศ. 2540  
  1.7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการท านิติกรรมของสภาต าบล พ.ศ. 2538  
  1.8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้สภาต าบลยังได้รับจัดสรรจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2543  
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  1.9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาต าบลหรือองค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการด าเนินการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง พ.ศ. 2543  
  1.10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนประธานสภาต าบล รองประธานสภา
ต าบล สมาชิกสภาต าบล เลขานุการสภาต าบล พ.ศ. 2538  
  1.11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของสภาต าบล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 
  1.12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของสภาต าบล พ.ศ. 2538 

2. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน 
 ในการศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จะค านวณตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจและการเงินที่ส าคัญสาม
หลักเกณฑ์ด้วยกันคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน และอัตราผลตอบแทน
ภายในของโครงการ จากการค านวณโดยใช้หลักเกณฑ์ทั้งสามหลักเกณฑ์นี้ จะท าให้ทราบว่า การลงทุนใน
โครงการโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี ที่ก าลังศึกษานี้ จะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ ซึ่งเป็นการพิจารณาด้านการเงินและ
เศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการหรือไม่ จะยังมีตัวแปรอ่ืน ๆ อีกเช่น ตั วแปร
ทางสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดการโครงการ ตัวบ่งชี้ทางต้นทุนและผลตอบแทนจะเป็น           
การช่วยในการตัดสินใจเท่านั้น ส าหรับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ มีดังนี้ (วิชญะ นาครักษ์, 2547) 

 2.1 หลักเกณฑ์การตัดสินใจแบบที่ค านึงถึงมูลค่าของเงินในอนาคต 
 2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับดอกเบี้ย 

  แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องดอกเบี้ยเป็นส่วนส าคัญของเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงการ
และแผนงาน ผู้ให้กู้ควรที่จะได้รับผลตอบแทนจากการให้กู้ยืมเงินเป็นค่าใช้บริการของเงินที่ให้ยืม ธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินทั่วไปที่รับฝากเงินควรจะจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากเงินโดยเป็นดอกเบี้ยส าหรับเงิน
ที่ฝาก อัตราดอกเบี้ยอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ระยะเวลาและประเภทของการฝาก แต่โดยทั่วไปแล้วอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ประการได้แก่ 1) อัตราเงินเฟ้อ 2) ความเสี่ยง และ 3) ต้นทุนค่าเสีย
โอกาส กล่าวคือ ปกติแล้วถ้าอัตราเงินเฟ้อสูง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็มักจะสูง และถ้ามีอัตราความเสี่ยงในการ
ฝากเงินสูงอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับก็มักจะสูงตามไปด้วย ส าหรับต้นทุนค่าเสียโอกาส เป็นตัวแปรที่อธิบายว่าท าไม
เงินที่ให้กู้ยืมจึงมีดอกเบี้ย ทั้งนี้เพราะค่าเสียโอกาสในการที่ผู้ให้กู้ให้เงินแก่ผู้อ่ืนยืม ท าให้ผู้ให้กู้จะต้องเลื่อนการ
บริโภคของตนออกไปในอนาคต จนกว่าจะได้รับเงินยืมคืน ผู้ให้กู้จึงควรได้รับผลตอบแทน และผลตอบแทน
ดังกล่าวก็คือดอกเบี้ยนั่นเอง หรือในแง่ของการลงทุน ดอกเบี้ยจะเกี่ยวข้องกับการเสียโอกาสในการที่ผู้ให้กู้จะ
หารายได้ เท่ากับว่าผู้ให้กู้ได้โอนโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากเงินจ านวนนั้น ไปให้ผู้ยืมเงินได้ใช้ประโยชน์จากเงิน
นั้น จึงเป็นการยุติธรรมที่ผู้ให้กู้จะได้รับการชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป และผู้ยืมเงินซึ่งได้รับผลประโยชน์จากเงิน
นั้นไปแทน ก็ควรจะจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ให้กู้ (เจ้าของเงิน) ซึ่งก็คือดอกเบี้ยนั่นเอง ๆ  
   2.1.2 ดอกเบี้ยทบต้น 
   ดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest) คือ ดอกเบี้ยที่กลายมาเป็นเงินต้น เมื่อมี
การให้กู้ยืมติดต่อกันหลายงวด โดยไม่มีการช าระดอกเบี้ยในระหว่างงวด กล่าวคือ ดอกเบี้ยของงวดแรกก็จะ
กลายเป็นเงินต้นในงวดที่ 2 ซึ่งเมื่อรวมกับดอกเบี้ยในงวดที่ 2 จะกลายเป็นเงินต้นในงวดที่ 3 และต่อ ๆ ไป 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ดอกเบี้ยทบต้นก็คือ การค านวณมูลค่าของเงินที่จะได้รับในอนาคตโดยน าดอกเบี้ยในงวด
ก่อน ๆ ทบเข้ากับเงินต้น 
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 2.1.3 มูลค่าทบต้นของเงินหลายงวด ๆ ละเท่ากัน 
  มูลค่าทบต้นของเงินที่น าฝาก (หรือได้รับ) หลายงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน หมายถึง 
จ านวนเงินต้นทั้งหมดทุกงวดที่ส่งให้ทุก ๆ สิ้นปี ปีละเท่า ๆ กัน รวมกับดอกเบี้ยทบต้นทั้งหมดตลอดระยะเวลา
ที่น าฝาก ตามอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนด  

 2.1.4 มูลค่าปัจจุบัน 
  2.1.5 มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ได้รับเป็นงวด ๆ ละเท่ากัน การค านวณมูลค่าปัจจุบัน

ของเงินที่ได้รับเป็นงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน  
  2.1.6 จ านวนเงินที่สะสมเป็นงวด ๆ เพื่อให้ได้เงินจ านวนหนึ่งในอนาคต 
  2.1.7 การผ่อนช าระเงินกู้เป็นงวด ๆ  

การผ่อนช าระเงินกู้เป็นงวด ๆ หมายความถึงการช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้โดยช าระ
คืนเป็นงวด ๆ งวดละเท่า ๆ กัน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และตามอัตราดอกเบี้ยที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งจ านวน
เงินที่ผ่อนทั้งหมดทุกงวดรวมกันย่อมมีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับจ านวนที่ลูกหนี้ได้กู้ยืมมาใช้ในปัจจุบัน ซึ่ งสามารถ
ค านวณการผ่อนช าระเงินกู้เป็นงวด ๆ โดยใช้สมการที่ (4) การค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงินที่ได้รับงวด ๆ ละ
เท่ากัน 

ในการวิเคราะห์โครงการด้วยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนนั้น โดยทั่วไปจะต้องค านวณตัวบ่งชี้
ทางเศรษฐกิจและการเงินที่ส าคัญสามอย่างด้วยกันคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ อัตราผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ มูลค่าทั้งสามค่านี้จะบอกให้ทราบว่า การลงทุนในโครงการ
ที่ก าลังศึกษานี้จะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ ซึ่งเป็นการพิจารณาด้านการเงินและเศรษฐกิจ แต่
อย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการหรือไม่ ยังมีตัวแปรอ่ืน ๆ อีกจ านวนมากได้แก่ตัวแปรทาง
เทคนิค สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม พานิชยกรรม ตลอดจนสถาบันการจัดองค์การและการจัดการโครงการ 
ตัวบ่งชี้ทางต้นทุนและผลตอบแทนมีหน้าที่ช่วยการตัดสินใจเท่านั้น 

 2.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
 มูลค่าปจัจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) คือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายหัก

จากกระแสเงินสดรับ หรือ ผลตอบแทนสุทธิ มูลค่าปัจจุบันสุทธิอาจหาได้ด้วยการหาผลต่างระหว่างมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสผลตอบแทน กับมูลค่าปัจจุบันของรายจ่าย  

 2.3 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน 
 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) เป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจและ

การเงินตัวหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย การที่โครงการหนึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมแก่การลงทุนนั้น 
มูลค่าของผลประโยชน์ที่ได้หักลดแล้ว ควรจะมากกว่ามูลค่าของค่าใช้จ่ายที่ได้หักลดแล้วเช่นกัน อัตรา
ผลตอบแทนต่อต้นทุนหาได้จากการน ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับหารด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สดจ่าย 

2.4 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
  ทั้งหลักเกณฑ์ NPV และ BCR ที่กล่าวมาต่างก็อาศัยค่าอัตราส่วนลดที่ก าหนดไว้แล้วมาใช้ใน
การค านวณ แต่ส าหรับในกรณีหลักเกณฑ์อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ( Internal Rate of Return: 
IRR) นี้ จะคล้ายกับหลักเกณฑ์ NPV คือต้องอาศัยการคิดค านวณมูลค่าในอนาคตของแต่ละงวดมาเป็นมูลค่า
ปัจจุบัน แต่ว่าในกรณีหลักเกณฑ์ IRR นี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับว่าจะใช้อัตราส่วนลดเท่าใดในการค านวณ ทั้งนี้เพราะ
หลักเกณฑ์ IRR ต้องการหาอัตราดอกเบี้ยอัตราหนึ่งที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของรายการเงินสดของโครงการ
เท่ากับศูนย์ ซึ่งนักวิเคราะห์โครงการเองก็ยังไม่รู้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่ว่านั้นเป็นเท่าใด 
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  2.5 การประเมินอัตราส่วนลดที่เหมาะสม 
  จากหลักเกณฑ์การตัดสินใจที่ได้กล่าวมา แสดงให้เห็นแล้วว่าการประเมินต้นทุนและ

ผลตอบแทนอันเกิดจากโครงการ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาของการได้มาซึ่งกระแสต้นทุนและ
ผลตอบแทน และเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าที่แท้จริงของเงิน 1 บาทในปัจจุบัน จะมีค่าลดลงเรื่อย ๆ ทั้งนี้เพราะมี
ทางเลือกหลายประการที่จะสามารถน าเงินไปลงทุนหาผลประโยชน์ได้ ค่าของเงินตามระยะเวลาดังกล่าวจึงถูก
เชื่อมโยงด้วยอัตราหนึ่งซึ่งเรียกว่า "อัตราส่วนลด" 

  2.6 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
  โดยหลักการของการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการจะเป็นการพยากรณ์ใน
รายละเอียดของต้นทุนและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้ข้อสมมุติที่ส าคัญว่าค่าของตัวแปร
ใด ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์แต่ละตัวมีความแน่นอน มีเพียงหนึ่งค่าในแต่ละช่วงเวลาตลอดอายุโครงการ 
ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ย ณ ปีที่ 1 เท่ากับร้อยละ 8 , ราคาปัจจัยการผลิต ณ ปีที่ 2 เท่ากับ 100 บาทต่อ
กิโลกรัม, ราคาผลผลิต ณ ปีที่ 3 เท่ากับ 1,000 บาทต่อชิ้น เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ ตัวแปร
เหล่านี้มีค่าไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการจึงมีความไม่
แน่นอนพัวพันอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน และมีผลท าให้การพิจารณาตัดสินใจลงทุนผิดพลาดได้ ดังนั้น ผู้วิเคราะห์
โครงการจึงจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาให้ทราบว่าปัจจัยใดที่มีความส าคัญ และมีผลต่อความส าเร็จของโครงการ 
เพ่ือดูความไวหรือความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงสถานะทางด้านการเงินของโครงการเมื่อปัจจัยเหล่านั้น
เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการเช่น การวิเคราะห์โครงการก่อสร้างของ
ธนาคารพาณิชย์ ในการก่อสร้างสาขาธนาคารแห่งใหม่ในเขตสนามบินสุวรรณภูมิ พบว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงที่
ราคาเหล็กเส้น ซึ่งเป็นปัจจัยการก่อสร้างที่ส าคัญของโครงการเพ่ิมขึ้น จากที่กะประมาณการ ไว้ 10%                       
ผู้วิเคราะห์โครงการจะต้องผลกระทบที่อาจจะเกิดกับโครงการ โดยท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการลดลง 
10 ล้านบาท หรืออัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนลดลง 5% จุดคุ้มทุนเพ่ิมขึ้นอีก 8% และน าผลการ
วิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารธนาคารส าหรับวางแผนในการก่อสร้างต่อไป เป็นต้น (วิชญะ นาครักษ์, 2554) 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแห่งที่สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ จะเป็ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุน (Financial Analysis of 
Investment Project) การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนโครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กับการไม่ก่อสร้าง 
โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
  3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้รับจากการสังเกตการณ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแห่งแรกขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสัตตพงษ์  
  3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งที่สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี การศึกษานี้จึงได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
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  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายให้ทราบถึงสภาพ
ข้อมูลโดยทั่วไปที่จะน ามาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิเคราะห์ใน
ส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะน าไปเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณต่อไป 
  4.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) การวิเคราะห์เชิงปริมาณนี้ จะเป็น
การน าข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สอง องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ที่รวบรวมได้ทั้งทางด้านต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินมาวิเคราะห์
และอาศัยหลักการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุน โดยใช้หลักเกณฑ์การตัดสินใจ 3 ประการคือ NPV 
BCR และ IRR ทั้งนี้ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ มีดังนี้ 
   4.2.1 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งท่ีสอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ก าหนดอายุโครงการ 20 ปี 
   4.2.2 รายได้ของโครงการประกอบไปด้วย  
   รายได้ที่เป็นตัวเงิน 
    - เก็บค่ารายรับเงินสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็ก 
    - เงินอุดหนุนจาก อบต.บ้านเก่า 
    - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
    - เงินอุดหนุนวัสดุการศึกษาจาก อบต.บ้านเก่า 
    - เงินอุดหนุนค่าครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเก่า 
    รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น 
    - ค่าเสียโอกาสของผู้ปกครองในการเลี้ยงเด็ก หากไม่มีโครงการก่อสร้าง
ศูนย์ฯ 
   4.2.3 ค่าใช้จ่ายของโครงการประกอบไปด้วย 

 - ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - ค่าถมดินพ้ืนที ่
 - ค่าจ้างครู 
 - ค่านม 
 - ค่าอาหาร 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ ์
 - ค่าน้ าประปา 
 - ค่าไฟฟ้า 
 - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  

 นอกจากนี้ การศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ยังท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
(Sensitivity Analysis) ของโครงการเพ่ือตรวจสอบว่า ถ้าโครงการต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน เช่น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเงินต่อโครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี อย่างไร 
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ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่า NPV ของโครงการมีค่าเท่ากับ 30,919,471 บาท BCR มีค่าเท่ากับ 1.95 และ IRR 
มีค่าเท่ากับร้อยละ 19.70 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว กรณีรัฐบาลไม่ให้เงินอุดหนุน พบว่า NPV มีค่า
เท่ากับ 25,479,075 บาท BCR มีค่าเท่ากับ 1.78 และ IRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 17.81 สรุปได้ว่า การลงทุน
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี คุ้มค่าต่อการลงทุน นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว กรณีจ านวนเด็กเล็กไม่เพ่ิมขึ้น พบว่า NPV 
มีค่าเท่ากับ 8,413,351 บาท BCR มีค่าเท่ากับ 1.29 และ IRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 12.09 แสดงให้เห็นว่า 
โครงการสามารถทนทานต่อการที่รัฐบาลไม่ให้เงินอุดหนุน และการที่จ านวนเด็ กเล็กไม่เพ่ิมขึ้นได้ ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ควรลงทุนในโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแห่งที่สอง เนื่องจาก การลงทุนมีความคุ้มค่า และไม่มีความเสี่ยง 
 
ตารางท่ี 1 ประมาณการมูลค่าปัจจุบัน ของโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สอง 

หน่วย: บาท 

ปี พ.ศ. 
รายได ้ ค่าใช้จ่าย 

Discount 
factor 

รายได ้
(1)x(3) 

ค่าใช้จ่าย 
(2)x(3) 

(4)-(5) 

Benefit Cost 8% BNPV CNPV BNPV-CNPV 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2555 0 21,793,800 0.9259 0 20,179,444 - 20,179,444 
2556 3,382,000 669,406 0.8573 2,899,520 573,908 2,325,612 
2557 3,486,100 692,900 0.7938 2,767,379 550,046 2,217,332 
2558 4,090,405 788,405 0.7350 3,006,570 579,501 2,427,069 
2559 4,709,925 911,925 0.6806 3,205,496 620,641 2,584,855 
2560 5,315,422 2,019,422 0.6302 3,349,617 1,272,578 2,077,039 
2561 5,921,193 1,117,193 0.5835 3,454,959 651,871 2,803,088 
2562 6,542,252 1,228,252 0.5403 3,534,575 663,586 2,870,989 
2563 7,249,365 1,342,365 0.5002 3,626,487 671,517 2,954,971 
2564 7,856,833 1,442,833 0.4632 3,639,234 668,311 2,970,923 
2565 7,964,675 2,473,675 0.4289 3,415,912 1,060,917 2,354,996 
2566 8,194,908 1,540,908 0.3971 3,254,311 611,916 2,642,395 
2567 8,504,654 1,604,654 0.3677 3,127,144 590,028 2,537,116 
2568 8,814,887 1,668,887 0.3405 3,001,125 568,191 2,432,935 
2569 9,025,631 1,712,631 0.3152 2,845,255 539,893 2,305,363 
2570 9,036,912 2,732,912 0.2919 2,637,789 797,711 1,840,078 
2571 9,248,758 1,782,758 0.2703 2,499,652 481,824 2,017,828 
2572 9,261,196 1,804,196 0.2502 2,317,605 451,498 1,866,107 
2573 9,474,256 1,853,256 0.2317 2,195,299 429,422 1,765,878 
2574 39,687,969 1,913,969 0.2145 8,514,983 410,639 8,104,344 

รวม 63,292,913 32,373,442 30,919,471 
NPV = 30,919,471 
BCR = 1.95 
IRR = 19.70% 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
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อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบว่า NPV ของโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สองมีค่าเท่ากับ 30,919,471 
บาท BCR มีค่าเท่ากับ 1.95 และ IRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 19.70 สรุปได้ว่า การลงทุนโครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คุ้มค่าต่อการลงทุน 
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ของโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กรณีรัฐบาลไม่ให้เงินอุดหนุน พบว่า NPV มีค่าเท่ากับ 
25,479,075 บาท BCR มีค่าเท่ากับ 1.78 และ IRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 17.81  
 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว กรณีจ านวนเด็กเล็กไม่เพ่ิมขึ้น พบว่า NPV มีค่าเท่ากับ 8,413,351 
บาท BCR มีค่าเท่ากับ 1.29 และ IRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 12.09 แสดงให้เห็นว่า โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแห่งที่สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สามารถทนทานต่อการที่
รัฐบาลไม่ให้เงินอุดหนุน และการที่จ านวนเด็กเล็กไม่เพ่ิมข้ึนได้  
 ทั้งนี้ โครงการศูนย์เด็กเล็กที่สร้างขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่น เป็นสถานที่ที่ จะสร้างโอกาส
ให้เด็กเล็กเติบโตอย่างดีท่ีสุด ไม่ท าให้เด็กก่อให้เกิดปัญหาสังคม มีการจัดการ ควบคุมส่งเสริม สนับสนุนปัจจัย
เอ้ือ และขจัดหรือลดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความน่าอยู่ของศูนย์เด็กเล็ก การที่เด็กเล็กได้รับการพัฒนาให้มี
ความสมบูรณ์ทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ จะเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเด็ก เป็นสถานที่ให้การอบรมเลี้ยงดูอย่างถูก
วิธี ท าให้เด็กมีพัฒนาการทั้งกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การที่เด็กเล็กทั้งชายหญิงอายุระหว่าง 3 -6 
ขวบ อยู่ในศูนย์ที่จัดตั้งขึ้น ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธี ฝึกอบรมให้มีนิสัยที่ดีงาม และส่งเสริมการพัฒนาของ
เด็กทุกด้าน อยู่ในศูนย์อย่างสนุกสุขสบาย มีคุณภาพ ด้วยความร่วมมือของชุมชน จะเป็นพ้ืนฐานที่ดีของสังคม
และของการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม ซึ่งเป็นความคุ้มค่าท่ีไม่อาจประเมินได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ควรลงทุนในโครงการ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งท่ีสอง เนื่องจาก การลงทุนมีความคุ้มค่า และไม่มีความเสี่ยง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 กรณีที่ 1 การศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุน ในกรณีที่มีโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งแรกเพียงแห่งเดียว โดยไม่มีโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งท่ีสอง 
  2.2 กรณีที่ 2 การศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุน ในกรณีก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่
สองเพียงแห่งเดียว โดยยกเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งแรก 
  2.3 กรณีท่ี 3 การศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุน ในกรณีมีโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่ง
แรก และสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สองเพ่ิมเติม 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และเปรียบเทียบ
สภาพการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัยสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 103 คน โดยการเปิด
ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากนั้นจึงสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนจ านวนครูแต่ละโรงเรียน (Proportional  Stratified Random Sampling)  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
จ านวน 58 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติ งานประกันคุณภาพที่มีต่อระดับ                     
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มารวมจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ด้านการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
ABSTRACT 

 The purposes of the research were to study and to compare the operation of the 
educational quality Assurance in the school in Prakhonchai United Campus under the 
Secondary Educational Service Area Office 32, classified by school size. The sample 
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consisted of 103 teacher of Thai area, selected by Proportional Stratified Random Sampling. 
The research instrument was a 2 parts.  The statistics used to analyzed the data were 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. The hypotheses were tested by f-test; 
and the level of statistical significance different was set at .05.  
 The study follows that: 
 1. The opinions of school administrators and teachers  working towards the 
implementation of quality assurance studies in PrakhonchaiUnited Campus under the thirty-
second Secondary Educational Service AreaOffice classified by school size. At a high level. 
 2. The opinions of school administrators  and teachers  working towards the 
implementation of qualiby assurance studies in Prakhonchai United Campus under the thirty 
– second Secondary Educational Service Area Office classified  by school size. By the size of 
the school. The overall not different. 
 
ค าส าคัญ 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตประโคนชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 เป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาที่ส าคัญที่สุดคือ การพัฒนามนุษย์ให้สามารถใช้ศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือพัฒนาคุณภาพของตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าเป็นก าลัง
ในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะในปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้ อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีซึ่งสังคมโลกมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว  ส่งผลให้เกิดการร่วมมือและ
แข่งขันทั้งทางด้านการค้า เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมประเทศที่มีทรัพยากรที่มีคุณภาพก็จะได้เปรียบ
ประเทศอ่ืนในการแข่งขัน และทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งแต่ละประเทศก าลังแข่งขันกัน
พัฒนาให้มีศักยภาพมากที่สุดเพื่อชิงความได้เปรียบโดยใช้เครื่องมือส าคัญในการพัฒนานั่นคือ การจัดการศึกษา
นั่นเอง 
 เป็นที่ยอมรับกันว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่จ าเป็นในการที่จะเสริมสร้างคนให้ได้รับการพัฒนา และ
ประชนชนทุกคนในประเทศมีสิทธิ์ที่จะได้รับการจัดการศึกษาจากรัฐอย่าง เท่าเทียมกันตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ที่บัญญัติไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้             
ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิเช่นเดียวกันกับผู้อ่ืน และการสนับสนุน
จากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน   การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน 
การศึกษาทางเลือกของประชาชนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครอง
และส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550)   
 การพัฒนาประเทศ มีความจ าเป็นต้องพัฒนาแบบองค์รวมคือ การพัฒนาทั้ งด้านความรู้  
ความสามารถในการท างานและการใช้ชีวิต รวมทั้งการพัฒนาจิตใจให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข ซึ่งสนอง
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  หมวด 1 บททั่วไปว่าด้วยความ มุ่งหมายและหลักการ  มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า 
การจัดการศึกษาจะต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
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และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  หากรัฐ
สามารถจัดการศึกษาได้ตามหลักการที่วางไว้ก็จะท าให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้แต่หากไม่
สามารถท าได้ก็จะส่งผลเสียต่อสังคมและประชาชน ด้วยเหตุนี้เองท าให้เกิดระบบประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น
ในประเทศไทยเพ่ือสร้างระบบ และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 การจัดการศึกษาไทยที่ผ่านมา ไม่ได้มีรูปแบบ และกระบวนการอย่างชัดเจนในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา ท าให้การศึกษาไทยอยู่ในภาวะวิกฤตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพและ ความไม่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม หากเปรียบเทียบกับการจัดการศึกษาของประเทศที่ก าลัง
พัฒนาและประเทศที่พัฒนาอ่ืนๆ จะพบว่าจ านวนปีที่รับการศึกษาโดยเฉลี่ยของ คนไทยต่ ากว่าของชาติต่างๆ 
ค่อนข้างมากอีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยก็ด้อยกว่า
ประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียคือ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและฮ่องกง ความเสมอภาคด้านคุณภาพของการจัด
การศึกษาระหว่างโรงเรียนในเขตเมืองกับชนบทยังมีความแตกต่างกันมาก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2540) การประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นจะต้องมีเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาที่ชัดเจน  ใน
อดีตการจัดการศึกษาของประเทศไทยไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนจะเปลี่ยนไปตามนโยบายทางการเมือง                  
(รุ่ง แก้ว-แดง, 2544) ปัจจุบันหน่วยงานที่จัดการศึกษาได้ตื่นตัว และเริ่มให้ความส าคัญกับเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น และมีกลุ่มบุคคลที่ยังเข้าใจไม่ถูกต้องว่าการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการแยก
ส่วนกับการปฏิบัติงานจริง ท าให้งานในหน้าที่บกพร่อง การประกันคุณภาพที่ถูกต้องคือ การมุ่งท างานที่
รับผิดชอบอยู่ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การประกันคุณภาพจึงมีแต่ผลในทางพัฒนาทั้งกระบวนการท างานและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (จ ารัส นองมาก, 2544)  

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารจัดการใน โดย
กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรการเรียนรู้ที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพในการส่งเสริมการจัดการศึกษาและ
เติมปัญญาให้กับสังคม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้
ทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในส่วนยุทธศาสตร์ ก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐาน  ส าหรับจุดเน้นในการพัฒนา
การศึกษา ประเด็นที่ส าคัญได้แก่ การยกระดับคุณภาพทาง การศึกษาโดยขยายระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  
 การด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการที่โรงเรียนและหน่วยงานทุก
ระดับต้องด าเนินการ เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จการด าเนินงานดังกล่าวย่อมท าให้
เกิดปัญหาขึ้นได้ ปัญหาในระดับสูงสุดได้แก่ การควบคุมคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน 
รองลงมาคือการตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียน (สุพัฒน์ พรมวัง, 2542) การจัดข้อมูลระบบสารสนเทศไม่
ครบถ้วนตามภารกิจงาน และไม่ตรงความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เกียรติศักดิ์ ทันจันทร์, 
2543) หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 (2543) ได้วิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาคือ การจัดวางตัวบุคลากร การสร้างความรู้
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ความเข้าใจ การจัดท ามาตรฐานของโรงเรียน การจัดท าธรรมนูญโรงเรียน การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
การพัฒนาบุคลากร การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก การก ากับติดตาม และประเมินผลตามล าดับ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามมาตรฐาน 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมีอ านาจหน้าที่ ในการพัฒนางานด้านวิชาการ 
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร่วมกับสถานศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่จะ ต้อง
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพจ านวน  66 โรงเรียน โดยแบ่งกลุ่มโรงเรียนเป็นสหวิทยาเขตเพ่ือความสะดวกใน
การประสานงาน ซึ่งสหวิทยาเขตประโคนชัยเป็นหนึ่งใน 9 สหวิทยาเขตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ประกอบด้วย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ โรงเรียนแสลง
โทนพิทยาคม โรงเรียนไพศาลพิทยาคม โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร และโรงเรียน
โนนเจริญพิทยาคม  ซึ่งมีการด าเนินงานสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม   เพ่ือเตรียมการรับการ
ประเมินจากภายนอก โรงเรียนในสังกัดต้องได้รับการประเมินทุกโรงเรียน  
 จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 และเปรียบเทียบ
สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน อันจะได้น าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ให้ม ีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป  
 
โจทย์วิจัย /ปัญหาวิจัย  
 1. สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในภาพรวมอยู่ในระดับใด 

2. สภาพการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน สหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคน
ชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต             
ประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครู จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตประโคนชัย จ านวน 22  คน และ
ครูที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา จ านวน 119 คน รวม 141 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาจ านวน 14 คน และครูที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาจ านวน 89 คน รวมทั้งสิ้น103
คน โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejecie & Morgan อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2546)               
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากนั้นจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนจ านวนครูแต่ละโรงเรียน (Proportional  
Stratified Random Sampling)    
 2. เครื่องมือวิจัยการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามการศึกษาสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32  มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rting Scle) 5 ระดับข้อค าถามเป็นตามระบบการระกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน 8 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) คือ การจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ 
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าป ี การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การหาคุณภาพเครื่องมือโดยน าแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และสิ่งที่ควรรับ
รุงแก้ขให้ถูกกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยวิธี IOC (Indde ofItem-ObiectiveConggruence) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์) 
แล้วน าผลการพิจารณาท าการวิเคราะห์หาความเท ี่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่าค่า IOC อยู่ระหว่างว 0.67-1.0                
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสัมประสิทธิ์แอลา โดยวิธของครอนบัค (Cronbch) ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละ ข้อมูลศึกษาสภาพกการ
ด าเนินงานการระกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่กก
สารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 น ามาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การเรียบเทียบศึกษาสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเข
ตระโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยการทดสอบความแรรวนทางเดียว  
(One-Way ANOVA) โดยใช้โรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
  
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน      
ในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ครั้งนี้  สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 103 คนเมื่อจ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน ปรากฏว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 38.83 โรงเรียนขนาดใหญ่ 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 15.53 และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 45.63 
 2. การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือด้านการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี                    
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการก าหนดกรอบการประเมินเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
การจัดการศึกษาและมาตรฐาน รองลงมาคือมีการวางแผนยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

475 

ภายหลังการประเมิน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือมีการรายงานผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระยะและต่อเนื่อง   
 3. การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ภาพรวมไม่แตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียนเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ด้านการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง เมื่อท าการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นในด้านการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศและด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้บริหารสถานศึกษาครูที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนขนาด
กลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นในด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.5 

 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ครั้งนี้  อภิปรายผลการวิจัย
ได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพที่มี
ต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวม อยู่ในระดับมากอาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานประกันคุณภาพการศึกษาท าให้ทราบถึง
กระบวนการการด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี รวมไป
ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ได้มีการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินการประกัน
คุณภาพให้สถานศึกษา มีการก ากับติดตาม การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตประโคนชัยด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรา 47, 48 ซึ่งก าหนดให้โรงเรียนจัดให้มีการด าเนินการตามระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามก าหนดในกฎกระทรวง และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) จากสาระตามพระราชบัญญัติดังกล่าวท าให้โรงเรียนทุกแห่งจะต้องน าไป
ปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าให้ผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ช่อเพชร เบ้าเงิน (2547) ที่พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี มีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกับ เตือนใจ 
สิงห์ค า (2546 ) ที่พบว่า การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
การประถมศึกษาก่ิงอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพที่มีต่อ
ระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย  สังกัดส านักงาน               
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เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ด้านการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนภาพรวมไม่แตกต่างกันตามขนาดโรงเรียน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้คือกา
รดเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  32 ภาพรวมแตกต่างกันตามขนาดโรงเรียน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะไม่ว่าจะอยู่ใน
โรงเรียนขนาดแตกต่างกัน บุคลากรทุกคนยังต้องต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ปรับปรุง พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ต้องได้รับการประเมินภายนอก รวมไปถึงการก าหนดในกฎกระทรวงให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง บุคลากรจึงต้องปฏิบัติงานในเรื่องนี้
เหมือนกัน ความคิดเห็นจึงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของมุตอเหล็บ โตะมุสอ (2546) ซึ่งพบว่า 
บุคลากร ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันการด าเนินงานการประกันคุณภาพไม่แตกต่างกัน   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นที่ผู้วิจัยขอเสนอนะ ดังนี้ 

1.ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลไปใช้ 
  1.1 จากผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน          
ในสหวิทยาเขตประโคนชัย มีการด าเนินงานในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้บริหาร
โรงเรียน ครู ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพในสหวิทยาเขตประโคนชัย ควรมี
การผดุงระบบการประกันคุณภาพและส่งเสริมให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุงตลอดเวลาตามวงจรคุณภาพ PDCA  
  1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพที่อยู่ใน
โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน             
สหวิทยาเขตประโคนชัยไม่แตกต่างกันนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการอบรมสัมมนาเพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงานกการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้กับบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมิใช่เฉพาะ
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพียงกลุ่มเดียว รวมถึง การจัด
ด าเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านการประกันคุณภาพสามารถด าเนินการพร้อมกันได้ทั้ง               
สหวิทยาเขตเนื่องมีระดับความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรท าการศึกษากับบุคลากรในโรงเรียนส่วนที่ไม่ได้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้ทราบความคิดเห็น เกี่ยวกับการระกันคุณภาพ
การศึกษา ให้กว้างและมากยิ่งขึ้น 
  2.2 การวิจัยครั้งต่อไปควรเพ่ิมตัวแปรอิสระ หรือสังเคราะห์แนวคิด ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
เพ่ิมเติม เพ่ือจะได้เปรียบเทียบและได้ข้อมูลที่หลากหลาย มีความชัดเจนมากยิ่ งขึ้น ตลอดจนเพ่ือให้ได้ค่า
พยากรณ์เพ่ิมมากข้ึน 
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บทคัดย่อ  
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่จ าแนกตาม
เพศ อายุ และระดับการศึกษา รวมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาคือประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่จ านวน 373 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .864 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถ่ี การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่อิสระต่อกัน Independent t- test 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   F-test  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทั้งด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ด้านการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และด้านการคัดแยกขยะมูล
ฝอย อยู่ในระดับมาก โดยการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2) ผลเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษาในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ ควรมี
การจัดกิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงการจัดการขยะมูลฝอย มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องควรจัดตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับการจัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่น จัดให้มีถังขยะ
ประเภทต่าง ๆ ส าหรับรองรับขยะ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะไว้ขายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study, to compare the effectiveness of the  garbage management 
of the people in  Kohlanta Yai  Subdistrict  Administrative  Organization, Kohlanta district, Krabi  
province  classifying  by  gender,  age and educational  level,  and to study the 
recommendations on the garbage management of the public. The sample used in this 
research was 373 people in Kohlanta Yai Subdistrict  Administrative  Organization. A tool used 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

479 

in this research was a questionnaire with a reliability of 0.864. Statistics used for data analysis 
were percentage, mean, standard deviation and frequency. The paired comparison was 
tested by Independent t-test and one way analysis of variance (F-test). 
 The results showed that 1) the effectiveness of the garbage management of the 
people in Kohlanta Yai Subdistrict  Administrative  Organization, Kohlanta district, Krabi 
province as a whole was at a high level. Considering each aspect, a reduction of waste, a 
recycling waste and a separation of garbage waste were at a high level. The recycling waste 
obtained the highest mean. 2) The comparison of the effectiveness of the garbage 
management of the people in Kohlanta Yai Subdistrict  Administrative  Organization, Kohlanta 
district, Krabi province classifying by gender, age and educational level found that there was not 
different in overall and each aspect. 3) The important recommendations were as follows: it should 
have the growing of activity the community to avoid goods or packaging which caused the solid 
waste in Subdistrict  Administrative Organization agency in order to establish the budget for local 
garbage management and provide the different types of solid waste. In addition, people should 
be encouraged to separate waste for sale and raise the family income. 
 
ค าส าคัญ 
 ประสิทธิผล การจัดการขยะมูลฝอย 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ขยะมูลฝอยหรือของเสียก าลังมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุจากการเพ่ิมของประชากร               
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญของชุมชนซึ่งต้องจัดการ และแก้ไข
ปริมาณกากของเสียและสารอันตราย ได้แก่ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ า ดิน และ
อากาศ ตลอดจนบางส่วนตกค้างอยู่ในอาหาร ท าให้ประชาชนทั่วไปเสี่ยงต่ออันตรายจากการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น 
โรคมะเร็ง และโรคผิดปกติทางพันธุกรรมเป็นต้น การจัดการของเสียในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการ
ของเสีย เช่น น้ าเสีย ขยะ ของเสียอันตรายฯ เป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการทุกวันเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมต่างๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีจะก่อให้เกิดปัญหาที่ทับ
ทวีและส่งผลรุนแรงขึ้นทุกวัน เนื่องจากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่
ในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียงปัญหาการจัดการของเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยจึงเป็นปัญหาที่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบต้องเร่งด าเนินการทั้งด้านการแก้ไขและป้องกันโดยเร่งด่วน (ธนกฤต บวกขุนทด, 2553) 
 ต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งอยู่ในเขตการดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 5,744 คน มีหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ความหนาแน่น
เฉลี่ย 694 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่, 2554) ซึ่งชุมชนที่อาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียงกับบังกะโลและรีสอร์ท ดังนั้นจึงท าให้เกิดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
มาจากบังกะโลและรีสอร์ท อาคารบ้านเรือนและตลาดนัด 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดกลาง ยังไม่ได้
ด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะอย่างจริงจังเนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดและไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ ส่วนใหญ่จะเน้นการพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก ยังไม่ค่อยให้ความส าคัญกับเรื่องขยะ
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มูลฝอย ผู้บริหารแค่วางนโยบายที่คาดว่าจะด าเนินการในอนาคต ในด้านการบ ารุงรักษาความสะอาด การจัดหา
เครื่องมือจัดเก็บขยะ เช่น ภาชนะรองรับขยะ รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะ ตลอดจนการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจและ
สร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะของประชาชนในเขตพ้ืนที่โดยวางไว้อย่างไม่เป็นรูปธรรม โดยมิได้ค านึงว่าปัญหา
ขยะมูลฝอยในพ้ืนจะเป็นปัญหาที่นับวันจะเพ่ิมความส าคัญและทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ   
 ปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ซึ่งนับวันจะเป็นปัญหาที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าที่โดยไม่อาจปฏิเสธได้และต้องเข้าไป
บริการจัดการให้การจัดเก็บขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความพึง
พอใจต่อประชาชนต่อไป 
 จากความเป็นมาของปัญหาและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะลันตาใหญ่ มีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีขอบข่ายการศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยใน 3 ด้าน คือ ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย  ด้านการน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย ว่าประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นเขตดูแลและรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่อยู่ในระดับใด  เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการขยะมูลของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยจ าแนก
ตาม เพศ อายุและระดับการศึกษาแล้วแตกต่างกันหรือไม่ และมีข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยอะไรบ้าง  
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลัน
ตา จังหวัดกระบี่ ต่อไป   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
     2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จ าแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตา
ใหญ่อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จ านวน 5,528 คน  (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่, 2553-
2555) ซึ่งลักษณะของประชากรประกอบด้วย ประชาชน ครัวเรือน ร้านค้า ผู้ประกอบการในพ้ืนที่  
           กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนที่อาศัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
ลันตาใหญ่  อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  จ านวน  373  คน ซึ่งก าหนดกลุ่มขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ด้วยการใช้สูตรของยามาเน่  (Taro Yamane, 1973) ( ธีรวุฒ เอกะกุล, 2541)  
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                  เมื่อ  n     = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
               N     = ขนาดของประชากร 
               e     = ค่าความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดจากกลุ่มตัวอย่าง     
        ให้    e      = 0.05 
 

                        แทนค่า 
2)05.0(528,51

528,5


n                

                                       n   =   373 
 
 ดังนั้น จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  373 คน  ตามรายละเอียดในตารางที่  1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร(คน) จ านวนร้อยละ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
1 บ้านหัวแหลม 711 12.86 48 
3 บ้านเจ๊ะหลี 1,343 24.29 91 
4 บ้านเกาะปอ 409 7.40 28 
5 บ้านคลองหิน 667 12.07 45 
6 บ้านคลองนิน 1,260 22.79 85 
7 บ้านสังกะอู้ 404 7.31 27 
8 บ้านคลองโตบ 734 13.28 49 

รวม 5,528 100.00 373 
 
ที่มา : ส านักงานทะเบียนราษฎร์  อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  (2554)  
 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      เครื่องมือที่น าใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาวิจัยได้สร้า งตาม
กรอบแนวคิดในการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check List) ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ใน 3 ด้าน คือ ด้านการลดการเกิด
ขยะมูลฝอย ด้านการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือถามข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
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 4.  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผู้ศึกษาวิจัยสร้างเครื่องมือเพ่ือการวิจัยครั้งนี้  โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้     
  4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  4.2 เสนอร่างแบบสอบถามที่สร้างแล้วต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและให้ความ
เห็นชอบ น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติมให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะ 
  4.3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความถูกต้องเหมาะสม ความครอบคลุมและให้ค าแนะน าสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อถามนั้นกับประเด็นหลักของเนื้อหา ตามวิธีการของ              
โรวิเนลลี่ และแฮมเบิลตัน (Rovinelli and Hambleton, 1978 อ้างถึงในผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, 2546)  
  4.4 น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนใน
เทศบาลต าบลเกาะลันตาใหญ่ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ   
  4.5 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว จ านวน 373 ฉบับ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยต่อไป 
 5. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยขอความร่วมมือจาก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่  อ าเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่  ได้แบบสอบถามครบถ้วนจ านวน 373 ชุด 
 6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปซึ่ง
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามท าการวิเคราะห์โดยการแยก
ข้อมูลตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยวิธีการหาค่าร้อยละและบรรยายประกอบตาราง 
 เป็นแบบสอบตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เป็นรายข้อและโดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน เมื่อหาค่าได้แล้วน าค่าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์
ผลการประเมิน โดยวิธีการแปลผลตามเกณฑ์สัมบูรณ์(Absolute Criteria)  

 ทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จ าแนกตามตัวแปร เพศ ด้วยการทดสอบค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่อิสระจากกัน ด้วยสถิต ิT-test 
 ทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จ าแนกตามตัวแปรอายุ และระดับการศึกษา
ด้วยการทดสอบค่าเอฟ (F- test) ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเมื่อพบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมี
ความแตกต่างกัน จะน าไปทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé Method )                             
 วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ตามล าดับความถี่ 
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  7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  7.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  7.2 หาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรของโร
วิเนลลี่และแฮมเบิลตัน (Rovinell & Hambleton, 1978 อ้างถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540)  
  7.3 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 1990 อ้างถึงในพวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540)   
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation)  การทดสอบค่า ที (t- test) การทดสอบค่าเอฟ  (F- test ) 
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 2  จ านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
 1.1 ชาย 154 47.80 
 1.2 หญิง 168 52.20 
    รวม 373 100.00 
2. อายุ   
 2.1 ไม่เกิน 25 ปี 66 17.70 
 2.2 26 - 35 ปี 102 27.30 
 2.3 36 - 45 ปี 95 25.50 
 2.4 46 - 55 ปี 72 19.30 
 2.5 มากกว่า 55 ปี 38 10.20 
 รวม 373 100.0 
3. ระดับการศึกษา   
 3.1 ประถมศึกษา 88 23.60 
 3.2 มัธยมศึกษาตอนต้น 101 27.10 
 3.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 104 27.90 
 3.4 สูงกว่าปริญญาตรี 80 21.40 
 รวม 373 100.00 

 
 จากตารางที ่2 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.40 และ
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.60 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.30 รองลงมา
ใหญ่คือ มีอายุระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.50 อายุระหว่าง  46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.30 มีอายุไม่
เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.70 และมีอายุมากกว่า 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.20 ประชาชนส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  27.90 รองลงมาคือ ระดับ
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มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 27.10 ระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 23.60 น้อยที่สุดมีการศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 21.40 ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   ในภาพรวม รายด้านและรายข้อ จ าแนกตาม
ขอบข่ายการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอย  3 ด้าน คือ ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ด้าน
การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย  
  
ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต 
    พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
 

ข้อที่ ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอย   SD. ระดับ 
1 การลดการเกิดขยะมูลฝอย 3.66 0.92 มาก 
2 การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 3.79 0.84 มาก 
3 การคัดแยกขยะมูลฝอย 3.60 0.90 มาก 

รวม 3.68 0.77 มาก 
     
 จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น             
รายด้าน พบว่า ด้านการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านการน าขยะ
มูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในระดับมาก  
 ผลเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษาในภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ระดับประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตา
ใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ภาพรวมในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชนิสร หิ้นทอง (2554) ได้วิจัยเรื่องประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง พบว่า ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้อง ปรเมษฐ ห่วงมิตร (2549) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ สมเกียรติ์ ขู่ชุยหลี 
(2553)  ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลย่านซื่อ อ าเภอ
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ควนโดน  จังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลย่านซื่อ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยรวมพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก 
 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอ
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ค่อนข้างมีความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดการขยะ
มูลฝอย สามารถจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตนเองได้ดีและมีจิตส านึกในการช่วยการรักษาความสะอาด 
ค านึงถึงประโยชน์ของตนเองและครอบครัว สามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับครอบครัว รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรจึงสามารถจัดการกับขยะมูลฝอยได้ดี 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ด้านการน าขยะมูล
ฝอยกลับมาใช้ใหม่และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจาก ขยะในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ยังคงมีอยู่ใน
ปริมาณมากในการที่จะจ ากัด การที่จะร่วมมือลดการก่อให้เกิดขยะ ในเรื่องของการใช้ถุงพลาสติกหลาย ๆ ใบ หรือ
การเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดขยะจะเป็นการช่วยให้ขยะ มีปริมาณที่ลดลง สภาวะแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น              
อีกทั้งประชาชนต้องการลดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากและไม่มีประโยชน์กับตนเอง ประชาชนจึงให้ความส าคัญกับ            
การน าขยะประเภทถุงพลาสติกกลับมากใช้ใหม่ น าขยะประเภทกล่อง กระดาษหรือหนังสือพิมพ์กลับมาใช้ใหม่จึงจะ
ช่วยลดปริมาณขยะและได้ประโยชน์มากขึ้นตลอดจนประชาชนเห็นความส าคัญของการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นขยะเปียก
ก็ควรจะมีภาชนะรองรับมิให้เปรอะเปื้อน ส่งกลิ่นเหม็น แยกขยะเปียกและขยะแห้งออกจากกัน อันจะท าให้การก าจัด
ขยะมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น 
 2. ผลเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 สมมติฐานการวิจัย ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิผลการจัดการขยะ
มูลแตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษาใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 การวิจัยเป็นเช่นอาจเนื่องมาจาก ทั้งเพศชายหรือเพศหญิง และในทุกช่วงอายุเล็งเห็นความส าคัญของ
ปัญหาขยะมูลฝอยมากขึ้นส่งผลให้มีพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ชัชกูล รัตนวิบูลย์ (2543) ที่ศึกษาพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชนในชนบท เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์กับเพศ และในส่วนของระดับการศึกษาที่ต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประสิทธิผลการจัดการขยะ
มูลฝอยจึงไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐรดี คงดั่น (2546) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนจ าแนกตามระดับการศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามจากการลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทุ่งนารี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เก็บข้อมูลจะเป็นเพศหญิง อายุของประชาชนอยู่
ในช่วงระหว่าง 26-35 ปี และระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่
ส่วนใหญ่มีการศึกษาขั้นสูงสุดแค่มัธยมศึกษาตอนปลาย อาจจะมีบ้างมีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ปริญญาตรีแต่ก็เป็นส่วนน้อย ท าให้ข้อมูลที่ได้จึงไม่ค่อยแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อมองถึงระดับประสิทธิผลการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมที่ประชาชนให้ความ ส าคัญกับการจัดการ
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ขยะมูลฝอย โดยเฉพาะในครัวเรือนของตนเองจากข้อมูลเหล่านี้ย่อมเป็นจุดเริ่มต้น ที่ดีที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะลันตาใหญ่จะน าเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในอนาคตต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับการจัดการ
ขยะมูลฝอยในท้องถิ่น และควรมีการจัดตั้งกองทุนขยะมูลฝอยชุมชนหรือสหกรณ์รับซื้อขยะมูลฝอยในชุมชน 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดให้มีถังขยะประเภทต่าง ๆ ส าหรับรองรับขยะ ตลอดจนส่งเสริมให้
ประชาชนคัดแยกขยะไว้ขายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1.ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ  
 2.อบต.เกาะลันตาใหญ่ ก าหนดนโยบายการรักษาความสะอาด และการก าจัดขยะมูลฝอย รวมทั้ง
แนวทางการด าเนินการนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการจัดท าที่ทิ้งขยะ การก าหนดต าแหน่งจัดวาง
ภาชนะรองรับ การก าหนดบัญญัติบังคับใช้ประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมาย                
การรักษาความสะอาด เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนภายใน อบต.เกาะลันตาใหญ่    
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากประชากรที่ต้องการศึกษาว่าจะท าอย่างไรให้
ประชาชนมีระดับประสิทธิผลที่ดีมากยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ 
อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  
 2. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยอย่าง
แท้จริง โดยใช้สอบถามหรือวิธีสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชน และควรเปิดโอกาสโดยให้ประชาชน
แสดงออกถึงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ เพ่ือน าผลการวิจัยมาปรับปรุงการท างานให้เกิดผลส าเร็จต่อไป 
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พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต ำบลยะหำ อ ำเภอยะหำ จังหวัดยะลำ 
 

BEHAVIORS OF ELECTOR IN TAMBON YAHA, YAHA DISTRICT, YALA PROVINCE 
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Onuma Sama-ae,  Boonthan Doktisong, and Panya Putthasupa 

 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมของผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งในเขตต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา                          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด 2,369 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 117 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้น า
ชุมชนหมู่บ้านละ 3 คนใน 9 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 27คน ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงหมู่บ้านละ 10 คนใน 9 หมู่บ้าน 
รวมทั้งหมด 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( =3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร 
( =3.81) และด้านความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง (  =3.81) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์หาเสียง ( =3.80) และด้านภาพลักษณ์ของนักประชาธิปไตย ( =3.73) ตามล าดับ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to study the behaviors of electors in Yaha 
subdistrict, Yaha district, Yala province. The population used in the study consists of 117 
personnel from Yaha subdistrict, Yaha district, Yala province. The interview and questionnaire 
were the tools used for data collection. The statistics used in data analysis were mean and 
standard diviation. 
 The findings were as follows : 
 The behaviors of electors in Yaha subdistrict, Yaha district, Yala province in overall 
was at high level ( =3.76). It was found that the decision to the candidate in it had the 
highest ( =3.81). This was followed by the transparency to the ballot ( =3.81) and the 
participation in the campaign ( =3.80), and the image of a democracy was the lowest               
( =3.73) respectively. 
 
ค ำส ำคัญ 
            พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
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ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การเลือกตั้งกับสังคมไทยมีความผูกพันกันมาอย่างช้านาน ถือเป็นการแสดงออกหรือเป็นสัญลักษณ์อีก
อย่างหนึ่งของประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล  
การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น บางความคิดจะมองว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ไกลตัวเป็น
เรื่องของชนชั้นปกครองเท่านั้นที่ควรจะรู้ ส่วนคนธรรมดาอาจไม่มีสิทธิหรือไม่มีเวลาที่จะคิดถึงเรื่องการเลือกตั้ง
เลยก็เป็นได้ จริงๆ แล้วการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะต้องรับรู้และเป็นหน้าที่ร่วมกันตามที่บัญญัติไว้ตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ แม้ว่าเราอาจจะอ้างว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเลยสักครั้งหนึ่งในชีวิต แต่การที่เรา
อยู่ภายใต้สังคมที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่สามารถที่จะพ้นจากความ
รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดตามมาได้ (สรัล ราชซ้าย, 2551) 
 การปฏิรูปทางการเมือง เพ่ือให้การท างานทางการเมืองเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น และรับใช้
ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมมากขึ้นนั้น นอกจากจะท า
โดยการแก้ไขเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแล้ว การปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งก็มีความส าคัญ
อย่างมากถ้าต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งส าคัญ เพ่ือให้ระบบการเมืองของประเทศไทยดีขึ้น 
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติมากขึ้นแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้ง                     
เพ่ือท าลายการผูกขาดอ านาจทางการเมือง ทั้งนี้เพราะเหตุว่าระบบการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
กลั่นกรอง ผู้ที่จะเข้าไปใช้อ านาจทางการเมือง หรือท างานทางการเมือง กล่าวคือ เป็นวิธีการเลือกรัฐบาล
นั่นเอง รัฐธรรมนูญ ปี 2550 สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือปฏิรูปทางการเมือง                  
เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศ และประชาชนส่วนใหญ่ ให้มีความเป็นประชาธิปไตยและมีความ เสมอภาคมาก
ขึ้น มีการตรวจสอบ และการถ่วงดุลการใช้อ านาจทางการเมืองมากขึ้น ลดบทบาทและอิทธิพลของเงินในการ
เลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเลือกตั้งที่ไปท าให้ทุกเสียงของประชาชนที่ไปเลือกตั้งสามารถเลือก
สมาชิกภาพผู้แทนราษฎรอย่างเสมอภาคกัน (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2550) 
 การเลือกตั้งมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการแสดงออกทางด้านสิทธิเสรีภาพความคิดของ
ประชาชนที่ต้องการตัวแทนของตนเองให้มีนโยบายในการบริหารในรูปแบบใดต้องให้มีการพัฒนาไปในทิศทาง
ใด และต้องการผู้แทนของตนเองที่มีคุณลักษณะเช่นใด การเลือกตั้งเป็นกลไกการใช้อ านาจอธิปไตย หรือการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกผู้แทนที่มี
นโยบายตรงกับความต้องการของตนเอง ให้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนด้วยความชอบธรรมเพ่ือลดภาวะ
ความตึงเครียด ขจัดความขัดแย้ง หรือการสืบต่ออ านาจ และเป็นกลไกที่จะควบคุมให้ผู้แทนที่ด ารงต าแหน่ง
จากการเลือกตั้งตระหนักอยู่เสมอว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนเพราะประชาชนเป็นผู้ก าหนดอนาคต
ทางการเมืองของตน  
 ดังนั้น การเลือกตั้งจึงมีผลกระทบต่อการพัฒนาทางการเมือง โดยประชาชนจะส านึกถึงความจ าเป็น
ในการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองซึ่งต้องมีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทน เลือกรัฐบาล (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ , 2544) 
การเลือกตั้งมีความส าคัญมากในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพ่ือให้การเลือกตั้งบรรลุวัตถุประสงค์
ตามเจตนารมณ์ของระบอบการปกครอง จึงต้องมีการปฏิรูประบบการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน (วัชรา ไชยสาร, 2544) การซื้อเสียงยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญและ
เป็นไปไม่ได้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดการกับปัญหาการซื้อขายเสียงเพียงล าพัง เนื่องจากปัญหาการซื้อ
เสียงเก่ียวข้องกับคนจ านวนมาก ทั้งนักการเมืองและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (อารียา ศรีค าภา, 2548) 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา เป็นพ้ืนที่หนึ่งของอ าเภอยะหา จังหวัด
ยะลา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ อาบอ พงลูกา ลากอ สะปาเราะ อาเส็น บาโด  เจาะกลา
ดี และกือเต  มีเนื้อที่ 31,875  ไร่ ประชากรจ านวน  11,082  คน จากสถิติข้อมูลผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นท่ีผ่านมาในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 โดยทั่วไปแล้วการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
มีประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 55 ในการเลือกตั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า ทั้งนี้สาเหตุดังกล่าวอาจเกิดจากการขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง ขาดการรับรู้
ข่าวสาร ความเข้าใจการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นั้น ๆ 
ทั้งในทางบวกและทางลบ (เทศบาลนครยะลา, 2555) 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับ “พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา” เพ่ือน าผลการศึกษาไปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ              
เชิงปฏิบัติการของการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลยะหา อ าเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 1. ขอบเขตของการวิจัย 
  1.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครัวเรือนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลาจ านวน 2,369 ครัวเรือน (องค์การบริหารส่วนต าบลยะหา, 2555)   
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครัวเรือนและผู้น าที่ตั้งอยู่ในต าบลยะหา อ าเภอยะ
หา จังหวัดยะลา จ านวน 2,369 ครัวเรือน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 117 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง  
ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน หมู่บ้านละ 3 คน ใน 9 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 27 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในครัวเรือน 
หมู่บ้านละ10 คน  ใน 9 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 90 คน ดังตารางที่ 1 
 
ตำรำงท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน 
1 อาบอ 176 
2 ยะหา 322 

3 พงลูกา 414 
4 ลากอ 330 
5 สะปาเราะ 325 
6 อาเส็น 410 
7 บาโด 171 
8 เจาะกลาด ี 97 
9 กือเต 123 

รวม 2,369 
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  1.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลยะหา อ าเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา ผู้วิจัยท าการศึกษาโดยศึกษาตามตัวแปร ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการหาเสียง 
การตัดสินใจเลือกผู้สมัคร การลงคะแนนเสียงมีความโปร่งใส และการเป็นนักประชาธิปไตย  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบล
ยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ลักษณะค าถามเป็นการเลือกตอบ แบ่งเป็นปัจจัยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมใน
การหาเสียง การตัดสินใจเลือกผู้สมัคร การลงคะแนนเสียงมีความโปร่งใส การเป็นนักประชาธิปไตย ไม่ใช้
ระบบอุปถัมภ์ โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert) ตอนที่ 2 พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
ลักษณะค าถามเปน็การเลือกตอบ ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550) 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง  มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง  น้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 3. การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และ
ความเหมาะสมชัดเจนของเนื้อหาที่ใช้โดยก าหนดให้คะแนนผลการพิจารณาตัดสิน โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มี
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป ต่อจากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะครั้งสุดท้ายไปทดลอง
ใช้ (Try–Out) กับประชากรที่ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน เพ่ือค านวณหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha–Coefficient) ของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ , 2551) ได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.856  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ลักษณะค าถามเป็น               
การเลือกตอบ ใช้สถิติ จ านวนและร้อยละ สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลกำรวิจัย 
 พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ใน 4 ด้านคือ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการหาเสียง ด้านการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ด้านความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง และด้านการ
เป็นนักประชาธิปไตย 
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ตำรำงท่ี 2 พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
 

พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   S.D. แปลผล 
1.ด้านการมีส่วนร่วมในการหาเสียง 3.80 0.89 มาก 
2.ด้านการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร 3.81 0.83 มาก 
3.ด้านความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง 3.71 0.93 มาก 
4.ด้านการเป็นนักประชาธิปไตย 3.73 0.92 มาก 

รวม 3.76 0.89 มำก 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.76, S.D.=0.89) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดคือ การตัดสินใจเลือกผู้สมัคร (  =3.81, S.D.=0.83) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการหาเสียง                
( =3.80, S.D.=0.89) ด้านการเป็นนักประชาธิปไตย ( =3.73, S.D.=0.92) และด้านความโปร่งใสในการ
ลงคะแนนเสียง ( =3.71, S.D.=0.93) ตามล าดับ 
 
อภิปรำยผล 
 พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
 1. ด้านการมีส่วนร่วมในการหาเสียง โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างใช้สิทธิ์
เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกครั้ง ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของประชาชน ไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้งเพราะกลัวจะเสียสิทธิ์ สอดคล้องกับแนวคิดของสุจิต บุญบงการ เกี่ยวกับรูปแบบของการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ไว้ว่ากิจกรรมเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการรณรงค์หาเสียง (Party and Campaign 
Activity) ซึ่งกิจกรรมประเภทนี้ได้แก่ การชักชวนให้ผู้อ่ืนไปลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน การ
ท างานให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งอย่างกระตือรือร้น การให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม
หรือชุมชนทางการเมือง การเงิน สนับสนุนพรรคการเมืองหรือผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งและการเข้าเป็น
สมาชิกของชมรมทางการเมือง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Voting) ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นซึ่งใน
การวิจัยเชิงวิชาการแล้วถือว่า การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นแบบการมามีส่วนร่วมทางการเมืองที่ชัดเจนที่สุด 
และสามารถวัดค่าของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองให้ความเที่ยงมากที่สุด 
 2. ด้านการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างพิจารณา
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากกลุ่มการเมืองเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากตัว
ผู้สมัคร และพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจิราวรรณ จงสุทธนามณี (2539) พฤติกรรมของกลุ่มหนุ่มสาวในการเลือกตั้งทั่ วไป ปี 2538 : กรณีศึกษา
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความคิด พฤติกรรม และปัจจัยต่างๆ ของกลุ่มหนุ่ม
สาวต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง รวมทั้งศึกษาสื่อในการหาเสียงที่มีอิทธิพลต่อการหาเสียง เลือกตั้ง จากการศึกษา
พบว่า กลุ่มหนุ่ม สาวในเขตอ าเภอเมืองเชียงราย เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรที่เกิดในจังหวัด
เชียงรายและพูดภาษาท้องถิ่นได้ กลุ่ม หนุ่มสาวมีความคิดเห็นที่ต่อต้านการรับอามิสสินจ้างในการลง คะแนน 
มีแนวโน้มที่จะพิจารณาเลือกพรรคและบุคคล ส่วนใหญ่ มีการตัดสินใจจากสื่อต่างๆ มากกว่าการชักจูง และมี
ความ กระตือรือร้นที่จะไปเลือกตั้ง ผู้วิจัยได้เสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัย อ่ืนๆ ที่จะเกี่ยวข้อง ควรเพ่ิมการ
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ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง ให้มาก และในการท าการศึกษาควรให้กลุ่มตัวอย่างที่มากและ ครอบคลุมพ้ืนที่
มากขึ้น  
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวะพร ปัญจมาลา (2537) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน : ศึกษากรณี การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
นครพนม เขต 1 พ.ศ. 2537 โดยเน้นศึกษา ถึงปัจจัยด้านพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหัวคะแนน 
นอกจากนี้ยัง ศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และบทบาทพรรคการเมือง ตัวผู้รับสมัครเลือกตั้ง
รวมทั้งบทบาทของหัวคะแนนด้วย โดยใช้วิธีการศึกษา จากเอกสาร และการศึกษาภาคสนามจากประชาชน 
จ านวน 700 คน จาก 6 อ าเภอ 1 กิ่งอ าเภอ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนมากที่สุด พรรคการเมือง คุณสมบัติผู้สมัคร รับเลือกตั้ง และหัวคะแนน 
ตามล าดับ นอกจากนี้จากการศึกษาพฤติกรรมการ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพบว่า ประชาชนมีความสนใจใน
การเลือกตั้งค่อนข้างมาก และจากการศึกษาพบว่าพรรคการเมืองมีบทบาทมากที่สุดในการเลือกตั้ ง รองลงมา
คือ คุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้ง และหัวคะแนน 
 3. ด้านความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมสังเกตการณ์ จะต้องมีความเป็นกลาง  รองลงมาคืออธิบายขั้นตอนการเลือกตั้งให้กับสมาชิกใน
ครอบครัวได้เข้าใจเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง และกลุ่มตัวอย่างผู้ร่วมสังเกตการณ์ การเลือกตั้งเพ่ือป้องกัน
การทุจริต สอดคล้องกับแนวคิดของธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง ไว้ว่าการลงคะแนน
เสียงจะเป็นเครื่องมือที่จะน ามาซึ่งผลประโยชน์หรือเป้าหมายที่ประชาชนต้องการการลงคะแนนเสียงของผู้
ลงคะแนนเสียงนั้นจุดสนใจจะมุ่งที่เป้าหมายทางการเมืองของผู้ลงคะแนนเสียงการตัดสินใจลงคะแนนเสียงนั้น
จะกระท าอย่างละเอียดรอบคอบระมัดระวังโดยใช้ข่าวสารที่มากเพียงพอ ตัวแบบที่น ามาใช้ในการศึกษา
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนประกอบด้วย มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ ที่เป็นการศึกษาถึง
ความชอบด้วยเหตุผลของมนุษย์มาใช้ในการตัดสินใจทางการเมืองโดยการลงคะแนนเสียงเป็นการน ามาซึ่ง
ประโยชน์หรือเป้าหมายทางการเมืองที่ประชาชนต้องการและจ าเป็นต้องกระท าด้วยความละเอียด รอบคอบ 
มุมมองเชิงสังคมวิทยา เป็นการแสดงให้เห็นว่าสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลเป็นการก าหนด
พฤติกรรมที่แตกต่างของบุคคลในการเลือกตั้ง เช่น เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น และมุมมองเชิง
จิตวิทยา มุ่งให้ความสนใจต่อปัจจัยทางด้านความรู้สึกหรือความผูกพันทางการเมือง 
 4. ด้านการเป็นนักประชาธิปไตย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งกระตุ้น
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงาน รองลงมาคือผู้สมัครรับเลือกตั้งเห็นประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และผู้สมัครรับเลือกตั้งก าหนดนโยบายโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน สอดคล้องกับ
แนวคิดของธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ที่กล่าวว่า การเลือกตั้งคือ การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนแสวงหา
ทางเลือกในการปกครองและบ าบัดความต้องการของตนเอง เป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผู้เป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตยได้มีส่วนร่วมทางการเมืองอันเป็นกลไกที่แสดงออกซ่ึงเจตจ านงของประชาชนที่เรียกร้อง
หรือสนับสนุนให้มีการกระท าหรือละเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมืองหรือการตัดสินใจใน
นโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยประชาชนทั่วไปเลือกผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่มี
อุดมการณ์ นโยบายและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับตน ด้วยความคาดหวังว่าผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่ตนเลือก
ให้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนนั้น จะน าอุดมการณ์และนโยบายไปเป็นแนวนโยบายในการบริหารประเทศ 
และท าหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองการ
ปกครองของประชาชนนั่นเอง 
 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์บัณฑิตศึกษา 

มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 

------------------------------------



 
 

494 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของทีม
ผู้สมัคร และ ในด้านคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครด้วย 
  1.2 บุคคลหรือผู้ที่คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้ง จะต้องมีคุณสมบัติที่เพียงพอ โดยจ าเป็นต้องมี
การศึกษาในระดับท่ีเหมาะสม  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะเป็นต้น 
  1.3 บุคคลหรือผู้ที่คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้ง จ าเป็นต้องสร้างปัจจัยจูงใจให้ประชาชนในพ้ืนที่
ตัดสินใจเลือก เช่น มีนโยบายที่เด่นชัดเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งคุณลักษณะทางภาวะผู้น า ในด้านคุณสมบัติของ
ทีมผู้สมัครและด้านคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร เป็นต้น 
  1.4 ผู้สมัคร หรือทีมผู้สมัครต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและความสนใจของประชาชน โดยต้องพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้น าการ
ประสานงาน มีความโปร่งใส และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กล้าพูด กล้าท า แสดงออกต่อสาธารณะชน 
  1.5 ผู้สมัคร หรือทีมผู้สมัครต้องสร้างภาพพจน์ของตนเองในการเป็นบุคคลของประชาชนที่
ต้องกล้าแสดงความคิดเห็นร่วมกิจกรรม สามารถเสนอแนะ หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ หรือ
สามารถเป็นที่รองรับความสนใจทางการเมืองของประชาชนได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรจะมีการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
พ. ศ. 2545 เพราะเป็นเรื่องใหม่ส าหรับประชาชนและมีข้อก าหนดที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 
  2.2 ศึกษาเปรียบเทียบ บทบาทของทีมผู้สมัครกับนโยบายของทีมผู้สมัคร พร้อมทั้งทิศ
ทางการท างานของการเมืองระดับท้องถิ่น ว่าแตกต่างกัน หรือไม่อย่างไร เพ่ือเป็นข้อเสนอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
  2.3 ควรเผยแพร่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ว่าด้วยการเลือกตั้งให้ประชาชนเข้าใจว่าคนไทยทุก
คนถือเป็นหน้าที่ต้องไปเลือกตั้ง หากไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิหลายประการ ซึ่งจะท าให้ประชาชนตื่นตัวในการ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
  2.4 ศึกษาบทบาทของหัวหน้าทีมผู้สมัคร การเมืองในระดับท้องถิ่นต่อการปกครองถิ่นของ
ไทย โดยศึกษาและเจาะลึก เพ่ือน าผลการศึกษาใช้เป็นข้อมูลใช้กับผู้ที่สนใจจะสมัครรับเลือกตั้งในต าแหน่ง  
ต่าง ๆ ในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำและเปรียบเทียบกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และ                 

กำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ใน 3 
ด้ำนคือ  ด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศ ด้ำนกำรใช้อินเทอร์เน็ตในกำร
ติดต่อสื่อสำรและด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้คือ ครู
โรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จ ำนวน 188 คน จ ำแนกตำมโรงเรียนเป็นโรงเรียน
บ้ำนกรวดวิทยำคำร จ ำนวน 112 คน โรงเรียนโนนเจริญพิทยำคม จ ำนวน 76 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บ
ข้อมูลเป็นแบบสอบถำมตรวจสอบรำยกำร (Check List) แบบมำตรฐำนตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating 
Scale) ตำมวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) จ ำนวน 38 ข้อ มีควำมเชื่อมั่น 0.89 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูลคือ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรทดสอบค่ำที (t-test แบบ Independent 
Sample) ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป      

ผลกำรวิจัยสรุปได้ว่ำ 
1. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 
พบว่ำ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับระดับมำกคือ ด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศ ด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และด้ำนกำรใช้
อินเทอร์เน็ตในกำรติดต่อสื่อสำร  

2. ผลกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นต่อกำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศ และ
กำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ใน              
3 ด้ำน จ ำแนกตำมโรงเรียน มีระดับควำมคิดเห็นต่อกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ไม่แตกต่ำงกัน ทั้งภำพรวมและรำยด้ำน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study and compare the use of information 
technology and communication for the instructional management of the secondary school 
teachers in Bankruat District, Buriram Province in three aspects : 1) the use of computers to 
collect data and information, 2) the use of instruct in communication, and the use of 
computers in teaching and learning. The sample used in this study included 112 teachers in 
Bankruat Wittayakan School and 76 teachers in Nonjarean Pittayakom School, a total of 188 
teachers. The instrument used to collect the data was 38 items of Likert’s five-point rating 
scale questionnaire with a reliability of 0.89. The statistics for analysis were percentage, 
mean, standard deviation, and t-test (independent).   
 The results were as follows: 
 1. Overall, the opinions of the secondary teachers in Bankruat District, Buriram 
Province toward the use of information technology and communication for the instructional 
management were at a high level. Considering each aspect it was found that the following 
aspects were at a high level according to the following order of priority: The use of 
computers to collect data and information, The use of computers in teaching and learning, 
and The use of instruct in communication. 
 2. The comparison of the opinions of the secondary school teachers toward the use 
of information technology and communication for the instructional management, classified 
by school, in both overall and each aspects, did not indicate significant difference.  
 
ค าส าคัญ 
 เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรเรียนกำรสอน มัธยมศึกษำ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันโลกเข้ำสู่สังคมดิจิตอล และควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ท ำให้
เทคโนโลยีสำรสนเทศทวีควำมส ำคัญมำกยิ่งขึ้นจนกลำยเป็นปัจจัยส ำคัญของกำรพัฒนำในปัจจุบันเป็น สังคม
ยุคเครือข่ำยหรือยุคปัญญำประดิษฐ์ ดังจะเห็นได้จำกกำรที่คณะรัฐมนตรีได้ก ำหนดนโยบำยเทคโนโลยีแห่งชำติ
ขึ้นในปี พ.ศ. 2539 และก ำหนดกรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรระยะ พ.ศ. 2554-2563 
ของประเทศไทย (กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร , 2554) โดยใช้แนวคิดกระแสหลักของกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน ที่ต้องค ำนึงถึงกำรพัฒนำใน 3 มิติ คือ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดล้อม 
 กำรศึกษำนับเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนที่ส ำคัญในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ เพรำะหำกสังคมใดประชำกรใน
สังคมนั้นมีกำรศึกษำต่ ำ ย่อมจะท ำให้สังคมนั้นขำดควำมรู้ที่จะน ำไปใช้แก้ไขปัญหำและพัฒนำไปสู่ควำม
เจริญก้ำวหน้ำได้ กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสิทธิภำพที่สูงขึ้นนั้นจึง
นับเป็นส่วนที่ส ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำประเทศชำติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำ 
เพรำะกำรศึกษำในระดับนี้เป็นกำรศึกษำที่ต่อเนื่องมำจำกกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำ และเป็นพ้ืนฐำนที่
ส ำคัญส ำหรับกำรศึกษำในระดับสูงต่อไป แผนพัฒนำกำรศึกษำแต่ละฉบับในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำได้มีกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคม โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นระยะๆ ซึ่ง
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำง
ครอบคลุมเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตในทุกๆ ด้ำน กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่ งสร้ำงกระแสสังคมให้กำร
เรียนรู้เป็นหน้ำที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักกำรอ่ำนตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมกำรเรียนรู้ร่วมกันของคน
ต่ำงวัย ควบคู่กับกำรส่งเสริมให้องค์กำร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชำชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้
อย่ำงสร้ำงสรรค์ สื่อสำรด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย รวมถึงส่งเสริมกำรศึกษำทำงเลือกที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้เรียน และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รวมทั้งควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์ที่มีอิทธิพลต่อกำรจัด
กำรศึกษำของประเทศ ได้น ำมำสู่กำรจัดท ำกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในช่วงแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ, 2554) ที่สอดคล้องกับแผนกำรจัดกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2545-2559) เพ่ือวำงกรอบยุทธศำสตร์
และกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศ ให้มีทิศทำงที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และแนวนโยบำย
อ่ืนๆ ของกำรพัฒนำประเทศในระยะเวลำ 5 ปี 
 กำรจัดกำรศึกษำจึงเป็นไปเพ่ือกำรพัฒนำคนให้มีคุณภำพ โดยจะต้องเป็นกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
เพ่ือท ำให้ศักยภำพที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนของนักเรียนแต่ละคนได้รับกำรพัฒนำทำงกำรศึกษำอย่ำงเต็มที่ สมดัง
เจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตำม
มำตรำ 6 ที่ได้ระบุไว้ว่ำ กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทำงร่ำงกำย 
จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่ำงมีควำมสุข และในมำตรำ 22 ระบุไว้ว่ำ กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำ ผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถ
เรียนรู้และพัฒนำตนเองได้และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด กระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ, 2545) 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
(มำตรำ 65) ให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งด้ำนผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำเพ่ือให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและทักษะในกำรผลิต รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ (มำตรำ 67) 
รัฐต้องส่งเสริมให้มีกำรวิจัยและพัฒนำกำรผลิตและพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำรวมทั้งกำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ เพื่อให้เกิดกำรใช้ที่คุ้มค่ำและเหมำะสมกับกำรเรียนรู้
ของคนไทยและ (มำตรำ 68) ให้มีกำรระดมทุน เพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ จำกกำร
อุดหนุนของรัฐ ค่ำสัมปทำนและผลก ำไรที่ได้จำกกำรด ำเนินกิจกำรด้ำนสื่อสำรมวลชนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และโทรคมนำคมจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรประชำชน รวมทั้งให้มีกำรลดอัตรำ
ค่ำบริกำรเป็นพิเศษในกำรใช้เทคโนโลยีดังกล่ำว เพ่ือกำรพัฒนำคนและสังคม (มำตรำ 69) รัฐต้องจัดให้มี
หน่วยงำนกลำงท ำหน้ำที่พิจำรณำเสนอนโยบำยส่งเสริมและประสำนกำรวิจัยกำรพัฒนำและกำรใช้ รวมทั้ง
ประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพของกำรผลิต และกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, 2542) 
 จำกกำรปฏิรูปกำรศึกษำในประเทศไทยที่มีมำอย่ำงต่อเนื่องประกอบกับรัฐบำลไทยได้เล็งเห็ น
ควำมส ำคัญของกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรในทุกด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ด้ำนกำรศึกษำ               
ดังจะเห็นได้จำกกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ได้ก ำหนดกรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยหลักคือ มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ICT ควำมเร็วสูง (Broadband) ที่กระจำยอย่ำงทั่วถึง ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน เสมือน
กำรเข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนทั่วไป มีทุนมนุษย์ที่มีคุณภำพ ในปริมำณที่เพียงพอต่อกำร
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ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำรและฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กล่ำวคือประชำชนมีควำมรอบรู้ เข้ำถึง สำมำรถพัฒนำและใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศได้อย่ำงรู้เท่ำทัน                
เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ กำรท ำงำน และกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน และบุคลำกร ICT มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และทักษะในระดับสำกล เพ่ิมบทบำทและควำมส ำคัญของอุตสำหกรรม ICT (โดยเฉพำะในกลุ่มอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์) ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ยกระดับควำมพร้อมด้ำน ICT โดยรวมของประเทศไทยในกำร
ประเมินวัดระดับระหว่ำงประเทศ เพ่ิมโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น (โดยเ ฉพำะในกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม) ทุกภำคส่วนในสังคมมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญและบทบำทของ ICT ต่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำ มีกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไว้ดังนี้ 1) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงหรือกำรสื่อสำร
รูปแบบอ่ืนที่เป็น Broadband ให้มีควำมทันสมัย มีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง และมีควำมมั่นคงปลอดภัย 
สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของภำคส่วนต่ำงๆ ได้ 2) พัฒนำทุนมนุษย์ที่มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำและใช้
สำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีวิจำรณญำณและรู้ เท่ำทัน รวมถึงพัฒนำบุคลำกร ICT ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญระดับมำตรฐำนสำกล 3) ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
อุตสำหกรรม ICT เพ่ือสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและน ำรำยได้เข้ำประเทศ โดยใช้โอกำสจำกกำรรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจ กำรเปิดกำรค้ำเสรี และประชำคมอำเซียน 4) ใช้ ICT เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรของภำครัฐที่
สำมำรถให้บริกำรประชำชน และธุรกิจทุกภำคส่วนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมมั่นคงปลอดภัยและมี               
ธรรมำภิบำล 5) พัฒนำและประยุกต์ ICT เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคกำรผลิต ให้สำมำรถพ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพำะภำคกำรเกษตร ภำคบริกำร และเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนภำค
บริกำรในโครงสร้ำงเศรษฐกิจโดยรวม 6) พัฒนำและประยุกต์ ICT เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและ
สังคม โดยสร้ำงควำมเสมอภำคของโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรสำธำรณะส ำหรับประชำชนทุก
กลุ่ม โดยเฉพำะบริกำรพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีสุขภำวะที่ดี ได้แก่ บริกำรด้ำนกำรศึกษำและ
บริกำรสำธำรณสุข 7) พัฒนำและประยุกต์ ICT เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร, 2554) 
 กำรเรียนกำรสอนในยุคปัจจุบันไม่ได้จ ำกัดอยู่แค่ภำยในห้องเรียนโดยใช้สื่อกระดำนด ำเท่ำนั้น แต่โลก
แห่งกำรเรียนรู้ได้ก้ำวหน้ำไปตำมกำรพัฒนำของเทคโนโลยีทำงด้ำนกำรสื่อสำรที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันและในอนำคตจ ำเป็นที่จะต้องน ำเทคโนโลยีกำรศึกษำมำใช้ 
โดยยึดตำมแนวพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 9 เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
เพ่ือกำรศึกษำในมำตรำ 64 ว่ำ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรผลิตและพัฒนำแบบเรียน ต ำรำ หนังสือ
ทำงวิชำกำร สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำอ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนำขีดควำมสำมำรถใน
กำรผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนกำรผลิตและมีกำรให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำทั้งนี้
โดยเปิดให้มีกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และมำตรำ 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีกำรวิจัยและพัฒนำ กำรผลิต
และกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ รวมทั้งกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
กำรศึกษำ เพ่ือให้เกิดกำรใช้ที่คุ้มค่ำและเหมำะสมกับกระบวนกำรเรียนรู้ของคนไทยเป้ำหมำยของกำรน ำ
เทคโนโลยีกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ต้องกำรให้เกิดกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีอิสระในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้ำงองค์ควำมรู้ สร้ำงทักษะด้วย
ตนเอง ครูผู้สอนจึงได้น ำเทคโนโลยีกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยเฉพำะกำรใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์               
(E-Learning) (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, 2553) 
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นอกจำกนี้ จำกกำรศึกษำสภำพกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเรียนรู้ใน
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรยังมี
ปัญหำอยู่มำก ไม่ว่ำจะเป็นกำรรับ-ส่งหนังสือผ่ำนระบบ E-Office กำรจัดท ำเว็บไซต์ของสถำนศึกษำเพ่ือกำร
เรียนรู้ กำรจัดท ำและส่งข้อมูลผ่ำนโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ  โปรแกรม
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนต่ำงๆ ยังล่ำช้ำ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของครูยังมีน้อย ซึ่งมีสำเหตุมำจำกปัจจัยพ้ืนฐำนด้ำนอุปกรณ์ (Hard Ware) ที่ขำดแคลน และ
ล้ำสมัย กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณเกี่ยวกับกำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรยังไม่
เพียงพอ รวมทั้งบุคลำกร (People Ware) ที่ยังขำดควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะพ้ืนฐำนในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
 จำกควำมส ำคัญและสภำพปัญหำดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อกำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งผลกำรวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำ รสนเทศและกำร
สื่อสำรเพื่อกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู โรงเรียน
มัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอย่ำงไร 
 2. กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู โรงเรียน
มัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จ ำแนกตำมโรงเรียน แตกต่ำงกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จ ำแนกตำมโรงเรียน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, 2547) ดังนี้ 1) ด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรเก็บรวบ รวมข้อมูลและ
สำรสนเทศ 2) ด้ำนกำรใช้อินเทอร์เน็ตในกำรติดต่อสื่อสำร และ 3) ด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กรอบแนวคิดในกำรวิจัยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แสดงได้ดังภำพท่ี 1.1  
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           ตัวแปรต้น       ตัวแปรตำม 
 
     -โรงเรียนบ้ำนกรวด
วิทยำคำร 
     -โรงเรียนโนนเจริญ
พิทยำคม 
 

 
 
 
 
 

ควำมคิดเห็นของครูต่อกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 3 
ด้ำน คือ  
1. ด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
และสำรสนเทศ 
2. ด้ำนกำรใช้อินเทอร์เน็ตในกำรติดต่อสื่อสำร 
3. ด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกร ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษำ ในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ในปี

กำรศึกษำ 2555 จ ำนวน 253 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร จ ำนวน 158 คน โรง เรียนโนนเจริญ
พิทยำคม จ ำนวน 95 คน 
 กลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษำ ในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ ในปีกำรศึกษำ 2555 จ ำนวน 188 คน แบ่งเป็น โรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร จ ำนวน 112 คน 
โรงเรียนโนนเจริญพิทยำคม จ ำนวน 76 คน 
 ซึ่งได้มำโดยกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ก ำหนดขนำดกลุ่ม
ตัวอย่ำงโดยใช้ตำรำงส ำเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ที่ควำมคลำดเคลื่อน .05  
 
ตารางท่ี 1.1  แสดงจ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยจ ำแนกตำมโรงเรียน 
 

โรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
บ้ำนกรวดวิทยำคำร 158 112 
โนนเจริญพิทยำคม 95 76 

รวม 253 188 
 
ที่มา: ข้อมูลงำนสำรสนเทศ ปี 2555 กลุ่มสหวิทยำเขตประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ แบบสอบถำมแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ 
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 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม มีลักษณะแบบเลือกตอบ (Check-List)  
ตอนที่ 2 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 
โดยก ำหนดระดับควำมคิดเห็นให้เลือก 5 ระดับ  
 กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูล 
 ในกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษำเอกสำร คู่มือ ต ำรำวิชำกำรเก่ียวกับกำรสร้ำงแบบสอบถำมเพ่ือกำรวิจัย 
2. ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และเอกสำรงำนวิจัยที่ เกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร

เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3. สร้ำงแบบสอบถำมเพ่ือศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนของครู โรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสร้ำงข้อค ำถำมตำมกรอบ
แนวคิดทั้ง 3 ด้ำน จ ำนวน 38 ข้อ  

4. น ำแบบสอบถำมเสนอคณะกรรมกำรที่ปรึกษำตรวจและแก้ไขแล้วจึงส่งแบบสอบถำมให้ผู้เชี่ยวชำญ 
จ ำนวน 3 คน ตรวจแก้ไข เพ่ือหำค่ำควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) โดยกำรหำค่ำ IOC เพ่ือให้ได้
เครื่องมือที่มีควำมตรงเชิงเนื้อหำ ได้ค่ำควำมตรงเชิงเนื้อหำ เท่ำกับ 1.00 

5. น ำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอของผู้เชี่ยวชำญไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 30 คน  
เพ่ือหำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมด้วยวิธีกำรของครอนบรำคโดยใช้ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ 
(α-Coefficient) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540) โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ ได้ค่ำควำมเชื่อมั่น เท่ำกับ  
0.89 

6. น ำแบบสอบถำมที่หำค่ำควำมเชื่อมั่นแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำง
ต่อไป 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยปฏิบัติดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจำกส ำนักงำนโครงกำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำ
ชูปถัมป์ ถึงผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร และโรงเรียนโนนเจริญพิทยำคมจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือขอ
อนุญำตและขอควำมร่วมมือในกำรเก็บข้อมูลเพื่อกำรวิจัยกับโรงเรียนในสังกัด 
 2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยน ำหนังสือขออนุญำตเก็บข้อมูลเพ่ือกำรวิจัยจำก
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน แล้วแจกแบบสอบถำมส ำหรับครูในสถำนศึกษำที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง พร้อมชี้แจง
รำยละเอียดในกำรตอบค ำถำมและเก็บแบบสอบถำมคืน 
 3. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถำมคืน ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมที่ได้รับคืนเป็นแบบสอบถำม
ที่สมบูรณ์ 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบส ำรวจและแบบสอบถำม 
 2. วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบส ำรวจ โดยหำค่ำเฉลี่ย ( ) และค่ำร้อยละ (%) 
 3. วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป 
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 4. เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นของครูต่อกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์                   
ด้วยกำรทดสอบค่ำ t-test แบบ Independent Sample 
 
ผลการวิจัย 
 ครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 
พบว่ำ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับระดับมำก ด้ำนที่มีควำมคิดเห็นระดับมำก
ที่สุดคือ ด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศ รองลงมำคือ  ด้ำนกำรใช้
คอมพิวเตอร์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และด้ำนกำรใช้อินเทอร์เน็ตในกำรติดต่อสื่อสำร  
 ผลกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นต่อกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และ              
กำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ใน                
3 ด้ำน จ ำแนกตำมโรงเรียน มีระดับควำมคิดเห็นต่อกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ไม่แตกต่ำงกัน ทั้งภำพรวมและรำยด้ำน 
 
อภิปรายผล 
 ครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีควำมคิดเห็นต่อกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้เนื่องจำกในปัจจุบัน
สถำบันกำรศึกษำมีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน
มำกขึ้น เพรำะระบบสำรสนเทศช่วยให้กำรจัดกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องและประหยัดเวลำ
ค่ำใช้จ่ำยส่วนอ่ืนๆ สอดคล้องกับ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
พัฒนำบุคลำกร ให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรใช้และพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงคุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุด   

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  และสำรสนเทศมี
ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้บุคลำกรทั้งสองโรงเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกระบวนกำรทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศ สอดคล้องกับแนวคิดของ นงเยำว์ พันธ์คง (2546) ได้สรุปว่ำ เทคโนโลยี
สำรสนเทศคือ เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรของสำรสนเทศ โดยมีขั้นตอนคือ กำรจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรประมวลผลท ำให้ได้สำรสนเทศ กำรใช้เทคโนโลยีสื่อโทรคมนำคมในกำรเผยแพร่
ข้อมูลทั้งกำรส่งและรับสำรสนเทศอย่ำงรวดเร็วและตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนในแต่ละด้ำน  
โดยมีองค์ประกอบที่ส ำคัญคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบกำรจัดเก็บข้อมูล เทคโนโลยี กำรสื่อสำรและ
เผยแพร่ข้อมูล แต่ส ำหรับบุคลำกรที่มีอำยุมำก ไม่มีควำมช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีมำกเท่ำ ช่วงอำยุอำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำน ขำดควำมกระตือรือร้น ขำดควำมเชื่อมั่น เกิดควำมวิตกกังวลที่จะศึกษำหำควำมรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

ด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจ
เนื่องมำจำกครูมีควำมจ ำเป็นในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อกำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
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โดยตรง และมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีในกำรพัฒนำตนเอง ทั้ งในด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้ใน
เนื้อหำวิชำเฉพำะที่ตนรับผิดชอบ และในด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพอ่ืนๆ ในกำรประกอบอำชีพ ตลอดจนกำร
ด ำรงชีวิต ครูควรมีควำมรู้ วิธีกำร เทคนิคต่ำงๆ ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถน ำมำประยุ กต์ใช้ใน
กำรปรับปรุงหรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ กรรณิกำ งำมล ำยอง (2549) 
ได้ศึกษำสภำพ ปัญหำ และควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนกำรสอนของครู ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขอนแก่น เขต 1 พบว่ำ สภำพปัจจุบันในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของครูผู้สอน
ที่ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนทุกขนำด มีสภำพกำรใช้ไม่แตกต่ำงกัน              
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ มีกำรฝึกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนกำรสอนด้วยตนเอง มีกำร
จัดผลิตสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศขึ้นเอง มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศไปใช้ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนมำกที่สุด  

ด้ำนกำรใช้อินเทอร์เน็ตในกำรติดต่อสื่อสำร มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้เนื่องมำจำกควำม
พร้อมของโรงเรียนในเรื่องของระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต มีเพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ บุคลำกรได้รับควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเรื่องกำรใช้อินเทอร์เน็ตในกำรติดต่อสื่อสำร มีกำรใช้งำนสังคมเครือข่ำย มีกำรใช้จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ในกำรติดต่อสื่อสำร ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีกำรตอบสนองช่องทำงกำรสื่อสำรมำก
เพียงพอผ่ำนทำงเครือข่ำยผู้ให้บริกำรทำงโทรศัพท์  

กำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับ
ควำมคิดเห็นต่อกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ใน 3 ด้ำน จ ำแนก
ตำมโรงเรียน มีระดับควำมคิดเห็นต่อกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรติดต่อสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ไม่แตกต่ำงกัน ทั้งในภำพรวมและรำยด้ำน ทั้งนี้เนื่องมำจำก มำตรฐำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
โรงเรียนมีกำรสนับสนุนด้ำนกำรใช้สื่อ ICT กำรจัดสภำพกำรเรียนกำรสอนในยุคเทคโนโลยีสำรสนเทศ                 
กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศ ด้ำนกำรใช้
อินเทอร์เน็ตในกำรติดต่อสื่อสำร และกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสนับสนุนให้บุคลำกร
ได้มีกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ไม่ว่ำโรงเรียนจะมีขนำดเล็กหรือขนำด
ใหญ่ ก็ไม่ท ำให้เกิดปัญหำด้ำนกำรพัฒนำ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 กำรศึกษำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษำในอ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อพิจำรณำผลกำรวิจัยเป็นรำยข้อในแต่ละด้ำน ควรพัฒนำใน
ด้ำนที่อยู่ในระดับปำนกลำง พบรำยข้อที่เป็นประเด็นที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อกำรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน ดังนี้  
 1. ด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศ ควรมีกำรส่งบุคลำกรในทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ เข้ำรับกำรอบรมและฝึกทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง   
 2. ด้ำนกำรใช้อินเทอร์เน็ตในกำรติดต่อสื่อสำร ควรส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำและเผยแพร่สื่อกำรเรียน  
กำรสอนผ่ำนอินเทอร์เน็ตเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้สู่สำธำรณชน สนับสนุนให้บุคลำกรใช้ Social Media ในกำร
ติดต่อสื่อสำร แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้อ่ืน ผลิตแบบฝึกทักษะต่ำงๆ เพ่ือใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน 
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เผยแพร่นวัตกรรมผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ให้นักเรียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้อย่ำงเพียงพอมีกำร
ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือกำรสื่อสำรระหว่ำงโรงเรียนกับ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและหน่วยงำนอ่ืนให้
นักเรียนส่งงำนและตรวจงำนผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์   
 3. ด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ควรส่งเสริมให้ครูมีทักษะพ้ืนฐำนทำงด้ำนกำร
ใช้ ICT กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จัดกำรเรียนกำรสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ส่งเสริมกำรใช้
สื่อ Digital ให้นักเรียนสำมำรถศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำกสื่อ Digital ในห้องสมุดหรือจุดต่ำง ๆ ในโรงเรียน 
 4. ควรมีกำรศึกษำถึงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อกำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ระดับสหวิทยำเขตหรือระดับจังหวัด เพ่ีอน ำผลกำรวิจัยไปพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 
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