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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนใน
หมู่บ้านนาดี-สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนใน
หมู่บ้านนาดี-สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จ านวน 207 คน เป็นเพศชาย จ านวน 69 คน 
และ เพศหญิง จ านวน 138 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นด้านการศึกษา และ ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test การวิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวนจ าแนกทาง
เดียว (one way ANOVA) 

ผลการศึกษาพบว่า 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศและอาชีพแตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษา
ไม่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้าน
การศึกษา ด้านสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา การบริหาร
และการจัดการการศึกษา และทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05  

2. กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was to investigate knowledge of people’s basic 

rights in Nadee Sarngbong village, Kumphawapi district, Udon Thani province. The 

sample group comprised 207 people, 69 male and 138 female, which were 

accidentally selected. The research instrument was the questionnaire on people’s 
basic rights in education and in public health and environment, which was 

c0nstructed by the researcher. The obtained data were analyzed and interpreted 

statistically in terms of percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way 

ANOVA.    

The results of the study are as follows: 

1. The sample group with the different gender and profession had knowledge 

of basic rights in education indifferently. In contrast, the sample group with the 

different educational background had knowledge of basic rights in education 

regarding educational rights and duties, education systems, education guidelines, 

educational administration and management, and resources and investment in 

education with the significant difference at the 0.05 level.  

2. The sample group with the different gender and educational background 

had knowledge of basic rights in public health and environment indifferently. 

However, the sample group with the different profession had knowledge of basic 

rights in public health and environment with the significant difference at the 0.05 

level.  
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1. ควำมส ำคัญของปัญหำ 

สิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์
ทุกคนมาตั้งแต่เกิดไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ และไม่อาจถูกท าลายได้ สิทธินี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของคน
ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงแก่ความตาย เริ่มตั้งแต่เกิดเป็นทารก เป็นเด็ก ซึ่งต้องได้รับการเลี้ยงดู ความรัก 
ความอบอุ่น การศึกษา พร้อมทั้งจะต้องมีปัจจัยในการด ารงชีพ อาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า ยารักษา
โรค มีอาชีพการงาน (จรัล ดิษฐาอภิชัย ,2549 หน้า 3) นอกจากนั้นแล้วยังมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมของ
สังคม และได้รับการบริการด้านต่าง ๆ จากรัฐ สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคน ดังนั้นมนุษย์
ทุกคนจ าต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขใด ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ 
ศาสนา สีผิว เผ่าพันธุ์ ภาษา ความเชื่อ ความเห็นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสถานะอ่ืน 

และจะต้องไม่ค านึงถึงด้านสติปัญญาในการรับรู้สิ่งต่าง ๆของผู้นั้นด้วย (บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ,2555 

หน้า 516) 
สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อชุมชนหรือที่ชุมชนควรทราบ คือสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้าน

การศึกษา และสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้าน
การศึกษานั้น ถือว่าเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ เพราะการศึกษาถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญยิ่งในชีวิต
มนุษย์ และมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแก่การด ารงชีพ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยสี่
ของมนุษย์ ชีวิตที่ขาดการศึกษาท าให้ไร้ประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ด้อยคุณค่าถูกเอารัดเอา
เปรียบ บุคคลที่ได้รับการศึกษาน้อยจะมีความสามารถในการประกอบอาชีพต่ าจะประสบความ
ยากจน ขาดความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาสังคม ตกอยู่ในวงจรแห่งความอ่อนแอเพราะขาด
ความสามารถในการแก้ปัญหา และการพัฒนาปัจจัยหลักที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นของสังคม 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2542: 1) ซึ่งตามมาตรา 49  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ก็ได้บัญญัติรับรองสิทธิด้านการศึกษาไว้ โดยมีเจตนารมณ์ให้บุคคลได้รับการศึกษาเสมอกัน 
และสามารถเลือกรับการศึกษาได้ทุกรูปแบบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยปราศจากการแบ่งชั้น 
วรรณะ ชาติพันธุ์ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ความพิการ รวมทั้งความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
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ศาสนาตลอดจนมี สิ ทธิ  และ เสรี ภ าพในการ เป็ นตั วของตั ว เอง ในการศึ กษา  เ รี ยนรู้  
ตามความสมัคใจ และความชอบของตนเอง และในกรณีที่เป็นการศึกษาในระบบ ย่อมมีสิทธิได้รับ
การศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
โดยรัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ เหมาะสมกับผู้ เรียน โดยห้ามเก็บเงินกินเปล่า  
เงินบริจาค เงินบ ารุง และค่าใช้จ่ายใด ๆ ในหลักสูตร ส่วนกลุ่มบุคคลที่รัฐจะต้องให้ความคุ้มครอง 

เป็นพิเศษ เช่นผู้ยากไร้ ผู้พิการ รัฐจะต้องจัดการศึกษาให้อย่างเสมอภาคกัน โดยปรากฏอกมาเป็น
แนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐที่ต้องพึงปฏิบัติต่อประชาชนอย่างทั่วถึง ประชาชนผู้ได้รับสิทธิดังกล่าว  
จึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว เพ่ือให้เข้าถึงการบริการจากรัฐ ตลอดจนมีความรู้
เกี่ยวกับการท างานขององค์กรของรัฐในชุมชนในการตอบสนองนโยบายของรัฐด้านสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
แก่ประชาชน ดังนั้น สิทธิด้านการศึกษา จึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อชุมชนหรือที่ชุมชน 

ควรทราบ ด้วยเหตุที่ว่าการศึกษาถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ เพราะการ
พัฒนาประเทศต้องอาศัยก าลังคนเป็นส าคัญ และก าลังคนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพของการศึกษา 

ในส่วนสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่มี
ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เรา นับตั้งแต่ตื่นนอน เข้าส้วม 
อาบน้ า ล้างหน้า หุงหาอาหาร ท ามาหากิน ตลอดจนการพักผ่อน ในทุกกิจกรรมที่ด าเนินไป ล้วน
แล้วแต่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง นอกจากนั้นแล้วกิจกรรมดังกล่าวยัง
ก่อให้เกิดของเสียหรือมลพิษออกมา ไม่ว่าจะเป็น ขยะมูลฝอย น้ าเสีย น้ าทิ้ง ฝุ่น ควัน รวมทั้งของ
เสียหรือมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ของเสียหรือมลพิษดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์มากมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงว่าจะมากหรือน้อย ซึ่งในปัจจุบันมนุษย์ได้เพ่ิมจ านวน
มากขึ้นท าให้มีของเสียจากจากครัวเรือนถูกระบายสู่สิ่งแวดล้อมทั้งพ้ืนดิน แหล่งน้ า อากาศ ท าให้
สิ่งแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรธรรมชาติด้วย ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในส่วนของบรรยากาศ
รอบนอก บรรยากาศที่มนุษย์อาศัยอยู่ ทั้งแหล่งน้ าและผืนแผ่นดิน โดยมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น 
นอกจากนี้แล้วถิ่นที่อยู่อาศัย หรือสถานประกอบการของมนุษย์ ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะมลพิษ
มากขึ้นรวมทั้งการปนเปื้อนสารพิษในอาหารที่บริโภค ซึ่งสภาพการเหล่านี้ล้วนแต่คุกคามการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น (วราพร ศรีสุพรรณ, 2539 : 20) สิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุข ปรากฏ
อยู่ในรัฐธรรมนูญในส่วนที่ 9 มาตรา 51 กล่าวว่า บุคคลมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสม
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และได้มาตรฐาน นอกจากนั้นยังมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่าง
เหมาะสม และทันเหตุการณ์ เห็นได้ว่าทั้งสิทธิด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ล้วนแล้วแต่ ปรากฏอกมาเป็นแนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐที่ต้องพึงปฏิบัติต่อประชาชนอย่างทั่วถึง 
ดังนั้นประชาชนผู้ได้รับสิทธิดังกล่าวตามกฎหมายจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับ 
เพ่ือให้เข้าถึงการบริการจากรัฐ ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับการท างานขององค์กรของรัฐในชุมชนใน
การตอบสนองนโยบายของรัฐด้านสิทธิขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน 

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่า ประชาชนในหมู่บ้านนาดี – สร้างบง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่มนุษย์พึงได้รับ มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานดังที่
กล่าวมาหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

 

2.วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 

เพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในหมู่บ้านนาดี – สร้างบง                        
อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธาน ี

 

3.สมมติฐำนในกำรวิจัย 

3.1 เพศชายและเพศหญิงมีความรู้ เกี่ยวกับสิทธิขั้น พ้ืนฐานด้านการศึกษา และด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน  

3.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษา
และด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต่างกัน   

3.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ ที่แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาและ
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน 

 

4.ขอบเขตกำรศึกษำ 

4.1 ประชำกร 
ศึกษาเฉพาะประชาชนในหมู่บ้านนาดี – สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด 

อุดรธานี จ านวน 1,200 คน ในปี 2555 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนจ านวน 207 คน โดยการใช้ 
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน ตอบแบบสอบถามโดยการใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ 
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 4.2 ตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพ  

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

ตัวแปรตาม คือศึกษาเฉพาะความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านต่อไปนี้ 
สิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษา สิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

5.ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในหมู่บ้านนาดี – สร้างบง ต าบลผาสุก อ าเภอกุม
ภวาปี จังหวัดอุดรธานีจ านวน 1,200 คน ใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 43) เพ่ือก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 207 คน และใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 207 คน 

 

6.ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะในกำรวิจัย 

 6.1 ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจดจ าเรื่องราวต่าง ๆ สามารถระลึกและสามารถ
สื่อความหมายระหว่างตนเองกับผู้อ่ืนได้ ในการวิจัยครั้งนี้ การวัดความรู้จะใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน 

 6.2 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษา 
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบเนื้อหา
เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนของประชาชน ดังนี้ 
 1) สิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษา ได้แก่ 

1.1) บทน าและอ่ืน ๆ 

1.2) ความมุ่งหมายและหลักการ                                      

1.3) ระบบการศึกษา                                            
1.4 )แนวทางจัดการศึกษา                                 

1.5) การบริหารและจัดการศึกษา                
        1.6) ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 2) สิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 2.1) สุขลักษณะของอาคาร     
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                 2.2) การควบคุมสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
 2.3) การก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 

 2.4) เหตุร าคาญ 

 2.5) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 2.6) การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 

 2.7) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.8) การจัดตั้งตลาดและสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

2.9) การได้รับบริการสาธารณสุข 

2.10) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
 

7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 

 ท าให้ทราบว่าประชาชนในหมู่บ้านนาดี – สร้างบงมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้าน
การศึกษา ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 2 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวความคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีนักทฤษฎี นักวิชาการ  
และนักปกครองหลายท่าน ได้ศึกษาและให้ทัศนะไว้ ซึ่งเป็นกรอบน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ได้ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้ท าการประมวลและเสนอแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องออกเป็น
หัวข้อ ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับความรู้ 
2. แนวคิดเก่ียวกับกฎหมาย 

3. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความรู้ 
 1.1 ความหมายของความรู้ 

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2534 : 16) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า ความรู้เป็นพฤติกรรม
ขั้นต้น ซึ่งผู้เรียนเพียงแต่จ าได้ อาจจะโดยการนึกได้ หรือโดยการมองเห็น ได้ยินก็จ าได้ความรู้ในขั้นนี้
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมายข้อเท็จจริง หลักการ กระบวนการ และสถานการณ์
ต่างๆ ที่บุคคลพึงจ าได้ หรือเป็นข้อมูลที่มนุษย์ได้รับ รวบรวมสะสมจากประสบการณ์ต่างๆ 

 บุญชม ศรีสะอาด (2538 : 20) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า ความรู้เป็น
ความสามารถของสมองในอันที่จะทรงไว้ หรือรักษาไว้ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ที่บุคคลได้รับรู้ไว้ในสมอง 
 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535 : 7-8) ได้ให้ความหมายของความรู้ - ความจ า หมายถึง  
การระลึกถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ว และรวมถึงการจ าเนื้อเรื่องต่างๆ ทั้งที่ปรากฏ
อยู่ในแต่ละเนื้อหาวิชาและที่เกี่ยวพันกับเนื้อหาวิชานั้นด้วย เช่น ระลึกหรือจ าได้ถึงวัตถุประสงค์ 
วิธีการ แบบแผนและเค้าโครงของเรื่องนั้น 

 สุพัฒนา ชาติบัญชาชัย (ม.ป.ป. : ไม่ปรากฏเลขหน้า) กล่าวถึงการรับรู้ (Perception) ว่า
เราสามารถรับรู้ได้โดยเริ่มจากประสาทสัมผัส (Sensation) ต่างๆ ได้แก่ การสัมผัส การได้ยิน การ
มองเห็นได้กลิ่นลิ้มรส บางคนมีข้อจ ากัดของการรับความรู้สึก เช่น สายตาสั้น สายตายาว หูตึง จมูกไม่
สามารถรับกลิ่นจาง กลิ่นอ่อน ต้องมีกลิ่นแรงๆ บางคนคุ้นเคยกับบางกลิ่นจนเคยชินนั่นคือ ประ
สารทสัมผัสในการรับกลิ่น ปรับตัวจนไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นที่แปลกไปแต่อย่างใด เช่น ไม่ได้กลิ่นตัวของ
ตนเอง โดยปกติมนุษย์เราจะรับรู้สิ่งหนึ่งด้วยประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กันได้ดีกว่าวิธีเดียวกัน 
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เช่น การชมภาพยนตร์ที่มีเสียงและภาพประกอบจะจ าได้ดีกว่า มีแต่ภาพแต่ไม่มีเสียงเราสามารถจดจ า
อาหาร เมื่อได้ชิมพร้อมกันกับได้ดมกลิ่นมากกว่าการดูแลภาพของอาหาร เช่นเดียวกันกับการ
เรียนรู้ ถ้าเห็นของจริงมีการท าให้เห็นทดลองท าด้วยตนเองย่อมเกิดความเข้าใจได้ดีกว่าฟังด้วยหู 
หรืออ่านจากหนังสือเพียงอย่างเดียว 

 ดังนั้น ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจดจ าเรื่องราวต่าง ๆ ไว้ในสมอง ที่เกิดจาก
การได้รับฟัง การได้ยิน การอ่าน การได้เห็น หรือเกิดจากประสบการณ์ที่เคยประสบผ่านมา  
 1.2 การวัดความรู้และมาตราที่ใช้วัด 

 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2533:93-113) กล่าวไว้ว่า หลักการวัดเป็นการเตรียมหาเครื่องมือ
ต่าง ๆ ที่จะไปศึกษาแสวงหาความรู้ มาตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นเพ่ือที่จะน าไปหา
ความรู้ ในสนามจะไม่มีปัญหา เนื่องจากการวัดความรู้เป็นการวัดตัวแปรทางสังคมศาสตร์สามารถที่จะ
ได้ผลหยาบละเอียดต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้ เครื่องมือที่ใช้วัดมี 4 มาตรา คือ นามมาตรา 
มาตราเชิงอันดับ มาตราเชิงอัตรภาค และมาตราเชิงอัตราส่วนและความสามารถของการวัดไม่ได้
ขึ้นอยู่กับเครื่องวัดอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับลักษณะทั่วไปของตัวแปรอีกด้วย ตัวแปรบางตัววัดได้ทุก
ระดับ แต่ตัวแปรบางตัวสามารถวัดได้บางมาตรา ดังนั้น มาตราวัดจึงมีความส าคัญที่จะท าให้ตัวแปร
ทางสังคมศาสตร์มีความละเอียดมากที่สุด ตลอดจนมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ของการวัดด้วย 
และได้กล่าวถึงมาตราวัดต่าง ๆ หลายมาตรา เช่น 

 1.2.1 มาตราวัดแบบปริมาณ (Rating scale) เป็นมาตราวัดที่ผู้ตัดสินเป็นผู้ประมาณการ
วัดตามตัวแปรที่ก าหนดไว้ ที่นิยมได้แก่ 

  (1) มาตรวัดแบบประมาณโดยก าหนดเป็นประเภท เป็นการให้ผู้ตัดสินเลือกประเภท
การวัดความคิดเห็นของตนจากประเภทที่ก าหนดไว้ เช่น การมีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด 
เช่น มีความรู้มากที่สุด มีความรู้มาก มีความรู้บ้าง ไม่มีความรู้เลย 

  (2) มาตรวัดแบบประมาณโดยการก าหนดตัวเลข เป็นการที่ผู้ตัดสินเลือกประมาณ
การวัดด้วยตัวเลขตามความคิดเห็นของตน เช่น 0 1 2 3 4 5 6 7 โดย 0 หมายถึง ไม่มีความรู้เลย
จนถึง 7 หมายถึง มีความรู้มากที่สุด 

  (3) มาตรวัดแบบประมาณการแบบกราฟ เป็นการแสดงการวัด โดยการตัดสินตาม
เส้นหรือนักวิจัยได้ก าหนดขึ้น เพื่อให้ผู้ตัดสินได้เลือกหรือประมาณในสิ่งที่ต้องการวัด 

 1.2.2 การวัดแบบเธอร์สโตน (Thiustone method) เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพ่ือวัด
ทัศนคติของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มาตรวัดนี้จะประกอบด้วยข้อความชุดหนึ่งมีตั้งแต่ 10-15 ข้อ 
แต่ละข้อจะมีค่าคะแนนก ากับ 

 1.2.3 การวัดแบบไลเกิรต์ (Likert scale) เป็นมาตรวัดที่นิยมใช้ทั่วไปเพราะสร้างขึ้นได้
ง่ายโดยเป็นข้อความที่มีผู้ตอบมีระดับความคิดเห็นต่าง ๆ ได้แก่ เห็นด้วยทุกประการ เห็นด้วยเป็นส่วน



 8 

ใหญ่ เห็นด้วยเป็นกลาง ๆ ไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ และไม่เห็นด้วยอย่างสิ้นเชิง และเห็นด้วยเห็นด้วย 
เฉย ๆ ส าหรับผู้ที่มีการศึกษาต่ า 
 1.2.4 มาตรวัดแบบกัดแมน (Guttman scale) เป็นมาตรวัดที่มีจุดประสงค์มุ่งการวัดแบบ
แผนของการตอบ เพราะเชื่อว่าทัคนคติในเรื่องใดอาจมีหลายมิติในการมอง เมื่อมีหลายมิติจึงอาจมี
ปัญหาในการวิเคราะห์ และการแปลความหมาย เพราะไม่สามารถที่จะใช้คะแนนสูงหรือต่ ามา
วิเคราะห์ข้อมูล 

 เตือนใจ เกตุษา (อ้างในยุวดี ไวทยะโชติ, 2535:26) ได้กล่าวถึงการวัดผลทางสังคมศาสตร์
ว่าควรวัดให้ครบทุกด้าน โดยใช้เครื่องมือหลายอย่างประกอบกันและควรใช้วิธีการทั้งแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการควบคู่กันไป การวัดผลแบบเป็นทางการได้แก่ การทดสอบ การใช้แบบสอบถาม 
ส าหรับการวัดโดยไม่เป็นทางการนั้น เป็นการสังเกตพฤติกรรมการซักถาม และเครื่องมือที่ใช้วัดนั้น 
แบบที่เป็นประโยชน์โดยตรงและสามารถสร้างขึ้นมาใช้ได้เองแยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 

1. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ที่นิยมมากที่สุดได้แก่ แบบทดสอบซึ่งแบ่ง 
ออกเป็น 2 ชนิด คือ แบบทดสอบปรนัย และแบบทดสอบแบบอัตนัย 

- แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบทดสอบที่ผู้ตอบไม่มีอิสระในการเขียนตอบ
ค าถาม เนื่องจากถูกก าหนดค าตอบและจ าก าหนดค าถามดังนี้ 

- ให้เลือกตอบทางใดทางหนึ่ง ถูก-ผิด จริง-ไม่จริง ใช่-ไม่ใช่ 
- ให้เลือกตอบค าถามท่ีถูกต้องที่สุดมาตอบ 

- ให้เติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ 
- แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบทดสอบที่ผู้ตอบมีอิสระในการแสดงความ 

คิดเห็นอย่างเสรี ค าถามอาจจะมีลักษณะที่เป็นแนวค าถามที่กว้างหรือแคบก็ได้ แบบทดสอบจะใช้วัด
ความรู้ความในด้านความเข้าใจ การน าไปใช้ ความคิดสร้างสรรค์หรือค่านิยม 

2. แบบวัดพฤติกรรมทางสังคมที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ แบบสอบถาม การสังเกต แบบ 

ส ารวจรายการ มาตรวัดอันดับคุณภาพ ระเบียนสะสม และสังคมมิติ 
- แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดทัศนคติ ความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราว  

หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในทางสังคมศาสตร์ มีลักษณะค าถาม 3 แบบคือ จ ากัดค าตอบ ไม่จ ากัดค าตอบ 
แบบผสม 

- การสังเกต เป็นการเฝ้าติดตามพฤติกรรม ซึ่งด้านความรู้ ความจ า ทักษะและ 

ทัศนคติ อาจท าได้ 2 รูปแบบ คือ การสังเกตโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรม การสังเกตโดยไม่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

- แบบส ารวจรายการ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดควบคู่กันไปกับการสังเกตเพ่ือ 
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ตรวจสอบพฤติกรรมของสิ่งที่ต้องการวัดที่ไม่อาจใช้คะแนนออกมาอย่างชัดเจน เช่น การประเมิน
พฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลผู้ประเมินอาจใช้คะแนนออกมาอย่างชัดเจน เช่น การประเมินดูว่าบุคคล
นั้นมีพฤติกรรมที่ต้องการจะจัดอยู่ในระดับใดคือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ หรือยังใช้ไม่ได้วิธี การ
ประเมินพฤติกรรมของบุคคลในทางสังคมศาสตร์ จะใช้วัดตัวเลขเป็นเครื่องบอกคุณภาพของสิ่งที่
ต้องการประเมิน โดยมีเกณฑ์ไว้ว่า 

0 หมายถึง ยังใช้ไม่ได้ หรือ น้อย 

1 หมายถึง พอใช้ หรือ ปานกลาง 
2 หมายถึง ดี หรือ ดีมาก 

หรืออาจก าหนดคุณภาพของสิ่งที่ต้องการประเมินให้ละเอียดลงไปอีกโดยใช้ 
ตัวเลข 1 2 3 4 5 แทนคุณภาพของสิ่งที่ต้องการประเมิน โดยมีเกณฑ์ไว้ว่า 
      0 หมายถึง ยังใช้ไม่ได้ 
      1 หมายถึง พอใช้หรือน้อย 

      2 หมายถึง ปานกลาง 
      3 หมายถึง ดีหรือดีมาก 

      4 หมายถึง ดีหรือดีที่สุด 

  กล่าวโดยสรุป วิธีการวัดความรู้นั้นมีหลายวิธีการซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ใน
การศึกษาโดยเฉพาะการวัดตัวแปรทางสังคมศาสตร์ ซึ่งตัวแปรบางตัววัดได้ทุกระดับ แต่ตัวแปรบาง
ตัวสามารถวัดได้บางมาตราเท่านั้น 

2. แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมาย 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายด้านการศึกษา 

  2.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา 
 มาตรา 49 ก าหนดว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 

สิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้
ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพ  หรือเอกชน 

การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความ
คุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ 

 มาตรา 50 ก าหนดว่า การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่
งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมือง หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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 มาตรา 52 ก าหนดว่า เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้าน
ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐ ให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม ทั้งมีสิทธิได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟู
ในกรณีที่มีเหตุดังกล่าวการแทรกแซงและการจ ากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะ
กระท ามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เฉพาะเพ่ือสงวนและรักษาไว้ซึ่ง
สถานะของครอบครัวหรือประโยชน์สูงสุดของบุคคลนั้น เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับการ
เลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ 

 มาตรา 66 ก าหนดว่า บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
และของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 มาตรา 80 ก าหนดว่า รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข 
การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 

 (1)  คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ ยงดูและ  
ให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่น
ของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้ งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ สู งอายุ  
ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ่ึงพา
ตนเองได ้

 (2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 

อันน าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข
ที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าว  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

 (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือ
พัฒนาการศึ กษาของชาติ  จั ด ให้ มี การ พัฒนาคุณภาพครู และบุ คลากรทา งการศึ กษา  
ให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มี
ระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชนองค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ และเผยแพร่
ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 

 (6)  ส่ ง เสริมและสนับสนุนความรู้ รักสามัคคีและการเรียนรู้  ปลูกจิตส านึก  
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงาม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 มาตรา 87 ก าหนดว่า รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ทัง้ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การ
วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ 

 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 

 (4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพ่ือช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชนรวมทั้ง
สนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนที่ รว มตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบ 

ให้สามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นท่ี 

 (5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้
สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต และเที่ยงธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องค านึงถึงสัดส่วน
ของหญิงและชายที่เท่ากัน 

 มาตรา 289 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่บ ารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตาม
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรม
ของรัฐ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 
 การจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นตามวรรคสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย 
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 เห็นได้ว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาอย่างครบถ้วน ครอบคลุม ทั้งในด้านของสิทธิในการได้ รับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาค เสรีภาพทางวิชาการ รวมทั้งการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในการจัด
การศึกษา ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการบริหารจัดการเพ่ือการศึกษาอย่างสมบูรณ์ 
 2.1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับด้านการ 
ศึกษาท่ีประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เห็นได้จากการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษา
ลงสู่ท้องถิ่น ซึ่งท าให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา สาระส าคัญของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีดังนี ้
 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้  
เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก การอบรม การสืบสาน
ทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ
จัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ
วรรคสอง ก าหนดว่า การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 
 มาตรา 8 ก าหนดว่า การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 
 (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 

 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 มาตรา 9 ก าหนดว่า การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึด
หลักดังนี้ 
 (1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
 (2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก 

ระดับและประเภทการศึกษา 
 (4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
 (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืน 
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 มาตรา 10 ก าหนดว่า การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษการศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของ
บุคคลนั้น 

 มาตรา 11 ก าหนดว่า บิดา มารดา หรอืผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่
ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รับ
การศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว 

 มาตรา 13 ก าหนดว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อ 
ไปนี้ 
 (1) การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้
การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 

 (2) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุตร หรือบุคคลซึ่งอยู่
ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 (3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 

 มาตรา 14 ก าหนดว่า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน-ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณีดังต่อไปนี้ 

 (1) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบ 

 (2) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

 (3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 มาตรา 15 ก าหนดว่า การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 (1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
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 (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

 (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อมสื่อ
หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้
ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ไม่ว่าจะ
เป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย 

การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน 

 มาตรา 16 ก าหนดว่า การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่า 

สิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ ากว่าปริญญา และ
ระดับปริญญาการแบ่งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 17 ก าหนดว่า ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่าง
เข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  เว้นแต่สอบได้ชั้น 

ปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 29 ก าหนดว่า ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน 

 มาตรา 41 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด
ระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 

 มาตรา 42 ก าหนดว่า ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษารวมทั้ง
การเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 มาตรา 58 ก าหนดว่า ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ 

การเงิน และทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
เอกชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และ
ต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้ 

 (1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

โดยอาจจัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและ
ทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจ าเป็นทั้งนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี ตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 มาตรา 59 ก าหนดว่า ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอ านาจในการปกครอง 
ดูแลบ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ ตาม
กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และท่ีเป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษาและ
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของ
สถานศึกษาบรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผู้อุทิศให้  หรือโดย
การซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถานศึกษาบรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์
ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา
การซื้อทรัพย์สินหรือจ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณบรรดารายได้
และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ 
เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือ
จ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณให้สถานศึกษาสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 มาตรา 60 ก าหนดว่า ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มี
ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 

 (1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษา
ภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน 
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 (2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มี
รายได้น้อยตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

 (3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่โดยค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและ
ความเป็นธรรม ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 (4) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐ
ตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระในการบริหาร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษา 

 (5) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ
ที่เป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาในก ากับของรัฐหรือองค์การมหาชน 

 (6) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้สถานศึกษาเอกชน เพ่ือให้พ่ึงตนเองได ้

 (7) จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 

 กล่าวโดยสรุป พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่บท
ทางการบริหารและจัดการศึกษาของชาติไทย ได้กล่าวถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐต้องจัดให้แก่
ประชาชนคือ 12 ปี นอกจากนั้นยังเน้นเรื่องการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา โดยให้
ประชาชนเข้ามามีบทบาทให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น และบริหารสถานศึกษาของ
ท้องถิ่นโดยตรง และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่เน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น  

 2.1.3 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

  มาตรา 4 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “การศึกษาภาคบังคับ” หมายความว่า การศึกษาชั้น
ปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ วรรคสาม 
ก าหนดว่า “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง
หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็น
ประจ าหรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน และวรรคสี่ ก าหนดว่า “เด็ก” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปี
ที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กท่ีสอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว 

  มาตรา 5 ก าหนดว่า ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการ
จัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับโดยให้ปิดประกาศไว้ 
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งต้อง
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
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  มาตรา 6 ก าหนดว่า ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา 
  เมื่อผู้ปกครองร้องขอ ให้สถานศึกษามีอ านาจผ่อนผันให้ เด็กเข้าเรียนก่อน  
หรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

  มาตรา 11 ก าหนดว่า ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซ่ึงไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษา
อาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่ เว้นแต่ผู้ปกครองได้อาศัยอยู่ด้วยกับผู้นั้น 

 การแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 มาตรา 12 ก าหนดว่า ให้กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพล
ภาพ หรือเด็กซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดตามความจ าเป็น เพ่ือประกันโอกาสและความเสมอภาค
ในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ 

  มาตรา 13 ก าหนดว่า ผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  มาตรา 15 ก าหนดว่า ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร กระท าด้วยประการใด ๆ อัน
เป็นเหตุให้เด็กมิได้เรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  มาตรา 16 ก าหนดว่า ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 2.2 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  2.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การสาธารณสุข 

  มาตรา 80 ก าหนดว่า รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข 
การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ … 

  (2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 

อันน าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข
ที่มีมาตรฐานอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชน 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าว  
ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ... 
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  มาตรา 283 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปใน
การดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระ
ในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของ
จังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งใน
การบริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอ านาจ
หน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพ่ือการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 

 2.2.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 หลักการของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หลักการที่ส าคัญของ
พระราชบัญญัตินี้ อาจสรุปได้ดังนี้ 

 (1) เป็นพระราชบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ เพ่ือการคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะ และ
การอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึง การจัดการและควบคุมปัจจัยหรือ
สภาวะแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ด ารงชีพของประชาชน 

 (2) เป็นพระราชบัญญัติที่มีลักษณะการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมากที่สุด กล่าวคือให้ ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออกข้อก าหนดของท้องถิ่นซึ่ง
สามารถใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้นได้ และให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมดูแลโดยการ
ออกค าสั่งให้แก้ไขปรับปรุง การอนุญาตหรือไม่อนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้ง
การเปรียบเทียบคดี เป็นต้น ทั้งนี้โดยถือว่า ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน ใกล้ชิดประชาชน ซึ่งน่าจะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่เป็น
ผลประโยชน์ของประชาชนมากที่สุด 

 (3) เพ่ือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กฎหมายจึงก าหนดให้มีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเป็นเจ้าพนักงานสายวิชาการที่มีอ านาจ
ในการตรวจตราให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในแง่วิชาการ รวมทั้งเป็นที่
ป รึ กษา ให้ ค า แนะน า แก่ เ จ้ า พนั ก ง านท้ อ งถิ่ น ในกา รวิ นิ จ ฉั ย  สั่ ง ก า ร  ห รื อ ออกค า สั่ ง  
เป็นต้น 

 (4) ก าหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุข เป็นองค์กรส่วนกลางมีบทบาทในการ
ควบคุมก ากับดูแล และให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของราชการส่วนท้องถิ่น โดยการเสนอแนะ
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แผนงาน นโยบาย และมาตรการด้านสาธารณสุข รวมทั้งการออกกฎกระทรวง และประกาศกระทรวง 
แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 (5) ก าหนดให้สิทธิแก่ประชาชน หรือผู้ประกอบการที่ได้รับค าสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง มีสิทธิยื่นค าอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขได้ 

 เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จะพบว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่องการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดอยู่ในบทบัญญัติหมวดที่ 3 ถึงหมวดที่ 9 ซึ่งจะได้กล่าวใน
รายละเอียดในแต่ละเรื่อง ดังนี้ 

 หมวดที่ 3 การก าจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย 

 ความหมายและขอบเขต จากค าจ ากัดความตามมาตรา 4 บัญญัติว่า สิ่งปฏิกูล 
หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ รวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

 มูลฝอย หมายความว่า เศษอาหาร เศษผ้า เศษกระดาษ เศษสินค้า ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อ่ืน จึงครอบคลุมขยะมูลฝอยทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือเศษสิ่งของทุกชนิดที่เหลือ
ทิ้ง ซึ่งมักอยู่ในสภาพที่เป็นของแข็ง และหมายรวมถึง ขยะมูลฝอยติดเชื้อด้วย เช่น เศษผ้าพันแผล 
เข็มฉีดยา หรือชิ้นส่วนอวัยวะ เป็นต้น และมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นจากครัวเรือน เช่น ถ่านไฟฉาย 
กระจกเงา เป็นต้น 

 หมวดที่ 4 สุขลักษณะของอาคาร 
 ความหมายและขอบเขต จากค าจ ากัดความตามมาตรา 4 บัญญัติว่า อาคาร หมายความว่า 

ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือ
เข้าใช้สอยได้ จึงครอบคลุมอาคารประเภทต่างๆ ทุกชนิด 

 หมวด 5 เหตุร าคาญ 

 บทบัญญัติมาตรา 25 ได้ก าหนดลักษณะที่ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ ได้แก่ 
 (1) ลักษณะของการจัดให้มีแหล่งน้ า ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือ

ถ้าอยู่ในท าเลที่ไม่เหมาะสม สกปรก หมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น หรือ
น่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะน าโรค จนอาจก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 (2) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใดหรือมีจ านนมากเกินสมควรจนอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 (3) อาคารที่อยู่อาศัยของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานประกอบกิจการใดๆ  
ไม่มีหรือมีแต่มิได้ควบคุมดูแลให้การระบายอากาศ การระบายน้ า การก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุม
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สารพิษปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างเพียงพอจนอาจก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือ 

 (4) การกระท าใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ  
ความสั่งสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

 ดังนั้น การกระท าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของบุคคล/กลุ่มบุคคล/สถาน
ประกอบการหรือโรงงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพย่อมถือ
ว่าเป็นการก่อเหตุร าคาญ 

 หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
 ความหมายและขอบเขตโดยที่บทนิยามศัพท์ไม่มี จึงอาจพิจารณาตามหลักที่ 

วิญญูชนพึงจะเข้าใจได้ ดังนี้ 
 สัตว์ หมายถึง สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าหรือสัตว์ชนิดอ่ืนๆ  

ทีค่นเราสามารถน ามาเลี้ยงได้ 
 การเลี้ยง หมายถึง กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลให้สัตว์นั้นเจริญเติบโตและมีชีวิต อยู่

ได้ 
 การปล่อย หมายถึง อาจจะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อย เช่น การปล่อยโคกินหญ้า 

ที่สนามหรืออาจจะเป็นการปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระ เช่น การปล่อยนก เป็นต้น 

 หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธี
การผลิต ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ท าให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนงานหรือ
ผู้ประกอบการ หรือประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ า 
ทางดิน แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือมลพิษอ่ืนใด ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2538 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 
2546 ก าหนดให้กิจการ 133 ประเภท ซึ่งแบ่งออกเป็น 13 กลุ่ม ประเภทกิจการ เป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ 

 (1) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ มี 3 กิจการ 
 (2) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ มี 8 กิจการ 

 (3) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม มี 26 กิจการ 
 (4) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระ

ล้างมี 5 กิจการ 
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 (5) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร มี 9 กิจการ 
 (6) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ มี 6 กิจการ 
 (7) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล มี 7 กิจการ 
 (8) กิจการที่เกี่ยวกับไม้ มี 8 กิจการ 
 (9) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ มี 15 กิจการ 
 (10).กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ มี 8 กิจการ 
 (11)กิจการที่ เกี่ยวกับหิน ดิน ทราบ ซี เมนต์หรือวัตถุหรือวัต ถุที่คล้ายคลึง  

มี 11 กิจการ 
 (12) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี มี 17 กิจการ 
 (13) กิจการอื่นๆ มี 10 กิจการ (รายละเอียดรายชื่อกิจการ ดูจากประกาศกระทรวง

สาธารณสุข) 
 หมวด 8 ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

 ความหมายและขอบเขต จากค าจ ากัดความตามมาตรา 4 บัญญัติว่า 
 ตลาด หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า

ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบ หรือปรุงแล้วหรือของ
เสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณ
ซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราว
หรือตามวันที่ก าหนด 

 สถานที่จ าหน่ายอาหาร หมายถึง อาคาร สถานที่  หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่   
หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จ และจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถ
บริ โภคได้ทันที  ทั้ งนี้  ไม่ ว่ าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริ เวณไว้ส าหรับการบริ โภค  
ณ ที่นั้นหรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

 สถานที่สะสมอาหาร หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่  หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสด หรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืน
ใด ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท าประกอบ หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

 หมวด 9 การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 ความหมายและขอบเขต จากค าจ ากัดความในมาตรา 4 ได้ก าหนดค านิยามค าว่า ที่
หรือทางสาธารณะ โดยไม่มีค าว่าสินค้า จึงอาจพิจารณาความหมายได้ ดังนี้ 

 ที่หรือทางสาธารณะ หมายถึง สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
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 สินค้า หมายถึง ข้าวของ วัสดุทุกชนิด ที่น ามาขาย จ าหน่ายได้ ซึ่งรวมถึงอาหารและ
น้ าดื่ม น้ าแข็งด้วย หรือกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ หาบเร่ แผงลอยที่จ าหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ
นั่นเอง 

 สรุปได้ว่า พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของ
ราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการที่บริหารจัดการให้ท้องถิ่นเป็นเมืองน่ าอยู่  
น่าอาศัย และสามารถคุ้มครองให้ประชาชนในท้องถิ่นมีหลักประกันด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและมี
สุขภาพอนามัยที่ดีได้ 

 2.2.3 พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา 16 ก าหนดว่า ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล 

มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองดังนี้ 
 (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
  (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 

  (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 

  (5) การสาธารณูปการ 
  (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

  (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

  (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  (9) การจัดการศึกษา 
  (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

  (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม 

อันดีของท้องถิ่น 

  (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

  (13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

  (14) การส่งเสริมกีฬา 
  (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

  (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

  (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
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  (18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

  (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

  (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

  (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง
มหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 

  (24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (25) การผังเมือง 
  (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

  (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

  (28) การควบคุมอาคาร 
  (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  (31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

  มาตรา 17 ก าหนดว่า ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
ดังนี้ 
  (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

  (2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

  (3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 

  (4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

  (5) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  (6) การจัดการศึกษา 
  (7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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  (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

  (9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

  (10) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

  (11) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

  (12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 

  (13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
  (14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  (15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเอง
หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 

  (16) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

  (17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
  (18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

  (19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

  (20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
  (21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 

  (22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
  (24) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
อยู่ในเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด   

  (25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  (26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

  (27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

  (28) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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  (29) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

 2.2.4 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2535 

 บทบัญญัติมาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยก าหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ ต้องท า และอาจท าไว้ดังนี้ 
(พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537) 

 หน้าที่ที่ต้องท า 
 (1) จัดให้มี และบ ารุงรักษาทางน้ า และทางบก 

 (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 (3) ป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ 

 (4) ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

 (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 (6) ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

 (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ราชการมอบหมาย 

 หน้าที่ที่อาจท า 
 (1) จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

 (2) จัดให้มี และบ ารุงรักษาไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

 (3) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
 (4) จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และ

สวนสาธารณะ 

 (5) จัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกรรมสหกรณ์ 
 (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

 (7) บ ารุงและส่งเสริมประกอบอาชีพของราษฎร 

 (8) การคุ้มครองดูและและรักษาทรัพย์สินของอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

 (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 (10) จัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

 (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
 เห็นได้ว่า ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จะเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดหาสาธารณูปโภคและการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
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ของ ท้ อ ง ถิ่ น ม ากขึ้ น  ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ค ว าม พร้ อ ม  แ ล ะศั ก ยภ าพข องอ งค์ ก า รบ ริ ห า ร 

ส่วนต าบลนั้นๆ 

 

3.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในนโยบายและแผนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ว่า การจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีการพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์  และสั งคม เหมาะสมกับวัย  มีความรู้คู่คุณธรรมที่ จะด ารงชีวิตอยู่ ร่ วมกัน  

ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานความเป็นไทยอย่างมีศักดิ์ศรีและภาคภูมิใจ สามารถพ่ึงตนเอง มี
ทั ก ษ ะ ที่ จ ะ แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  มี ทั ก ษ ะ เ บื้ อ ง ต้ น ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ  
มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพอที่จะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมโลก มีจิตส านึกที่ถูกต้อง
ทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีความ
มุ่ งมั่น ในการอนุ รักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย โดยรัฐจะจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างทั่วถึง ให้กับทุกคนอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายด้วย
หลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน และการใช้
นวัตกรรม ตลอดจนรูปแบบที่หลากหลายให้สอดคล้องกับสภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคลและ
ความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ.2542, หน้า 16) 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากส าหรับทุกคน โดยเป็นหน้าที่ของรัฐตาม
รัฐธรรมนูญที่ต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดย
ต้องจัดให้ทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 

 3.1 ความหมายของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่านด้วยกันรวมทั้งรูปแบบและ
แนวการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 สงบ ลักษณะ (2542, หน้า 38) กล่าว่า การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การศึกษา
ระดับประถมศึกษา 6 ปี และมัธยมศึกษา 6 ปี ซึ่งรวมทั้งมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญและสายอาชีพ 
(อาชีวศึกษา) ส่วนกมล สุดประเสริฐ (2541,หน้า 2) กล่าวว่า การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 
การศึกษาส าหรับทุกเพศ ทุกวัย ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ปลูกฝังให้เกิดการ
อยากเรียนรู้ มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง รู้จักถาม สังเกต วิเคราะห์ ตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมขน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ส าหรับ พนม พงศ์ไพบูลย์ (2542, หน้า 2-3) กล่าว
ว่า การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ การศึกษาท่ีจ าเป็นที่เป็นประโยชน์เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานและฐาน
ที่แข็งแรง มั่นคง เพียงพอกับการด ารงชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดีมีชี วิตอยู่ใน
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สังคมอย่างมีความสุข สามารถประกอบการงานอาชีพเพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และสามารถ
พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าตลอดจนมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
นักวิชาการที่ส าคัญอีกผู้หนึ่งคือ สิปปนนท์ เกตุทัต (2542, หน้า 12) กล่าวว่า การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาทุกรูปแบบที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไทยด าเนินชีวิตร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข ความรู้ ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องได้ตลอด
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีความสามารถในการประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ ด ารงชีวิตอย่างมี
คุณธรรมและมีศักดิ์ศรี พัฒนาตนเองและมีบทบาทร่วมในการพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม และให้
หมายถึงการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปละพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 4 ระบุว่า 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งหมายความว่า การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คือ การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรวมถึง
อาชีวศึกษาระดับประโยควิชาชีพ หรือ ปวช. และที่ส าคัญคือ กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 21) 

ให้ความหมายของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานว่าเป็นการศึกษาเพ่ือชีวิตที่มีคุณภาพของประชาชนไทย
ช่วยให้ประชาชนไทยมีคุณธรรมในการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และทั นต่อความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตมีความสามารถในการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้ และด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี  
มีความสามารถในการพัฒนาตนเองมีความรับผิดชอบและมีบทบาทร่วมในการพัฒนาสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

 กล่าวโดยสรุป การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึ งมั ธ ยมศึ กษ าปี ที่  6 ทั้ ง นี้ เ พ่ื อ เป็ น กา ร พัฒนาความรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ รี ยนอย่ า งต่ อ เ นื่ อ ง  
และรู้ทันความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และด ารงตนอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยความสามารถของตนเอง 

 3.2 หลักการส าคัญของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยึดหลักที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้ (ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2548 หน้า 19) 

 3.2.1 หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรมเป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน 
สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 

 3.2.2 หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และประเทศชาติมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน 
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ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคดีที่พึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก 

  3.2.3 หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับ
การศึกษา ขั้น พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี  อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ควบคู่ ไปกับความมีคุณภาพ  
โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 

  3.2.4 หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารและการจัดการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรี และตอบสนองความต้องการท้องถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 

  3.2.5 หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์ หลักการและมาตรฐานในการจัด
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานต้องสอดคล้องระหว่างสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 
นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
  กล่าวโดยสรุปหลักการส าคัญของการจัดการศึกษา ต้องเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ครบถ้วน ทั้งด้านความรู้ การด าเนินชีวิตแบบไทย การประกอบอาชีพที่สุจริต มีความเสมอภาคกันใน
การได้รับการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ หลักการที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 

 3.3 รูปแบบและแนวทางในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ระบุถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่า 12 ปี ก่อน
ระดับอุดมศึกษาซึ่งการจัดการศึกษามีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งวิจิตร ศรีสะอ้าน (2545, หน้า 15-17) ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัด
การศึกษาไว้ว่าการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถกระท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 
 3.3.1. การศึกษาตามอัธยาศัย (informal education) เป็นกระบวนการศึกษา
ตลอดชีวิต ซึ่งบุคคลแต่ละคนแสวงหาความรู้พัฒนาทัศนคติ ค่านิยม และเสริมสร้างทักษะจาก
ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน โดยอาศัยแหล่งวิทยาการที่มีอยู่ใกล้ตัวตามสภาพ แวดล้อม เช่น  
จากครอบครัว เพื่อนบ้าน จากการเล่น และการท างาน จากตลาด ห้องสมุดต่างๆ และสื่อมวลชน จาก
การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว เด็กได้ฝึกพูด และมีทักษะทางภาษาข้ันพื้นฐานทางการพูด การฟังได้
พอสมควร ก่อนที่จะเข้าโรงเรียน เด็กอาจได้รับการสั่งสอนให้รู้จักเลี้ยงน้อง และหุงหาอาหาร โดยการ
สังเกตหรือมีส่วนช่วยพ่อแม่ รวมทั้งอาจได้ฝึกฝนทักษะด้านอาชีพการงานจากพ่อแม่ และเรียนรู้การ
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ด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนจากพ่ีน้องและเพ่ือนฝูง เป็นต้น การศึกษาตามอัธยาศัยนี้มีลักษณะเป็นไปตาม
สภาพธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน โดยมิได้จัดเป็นระบบ เพื่อให้การศึกษาแก่บุคคลเป็น
การเฉพาะ แต่ก็เป็นวิธีการศึกษาท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตของคนอยู่ 
เป็นอันมาก 

  3.3.2 การศึกษาในระบบโรงเรียน (formal education) เป็นการศึกษาที่จัดเป็น
ระบบ มีรูปแบบโครงสร้าง ขั้นตอน และวิธีการจัดที่มีระเบียบแบบแผน ตั้ งแต่สถานศึกษาระดับ
โรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาเป็นระบบเช่นนี้มักจะผูกพันกับวัยเรียน ตอบสนองต่อ
ความต้องการการศึกษาของบุคคลในช่วงอายุหนึ่งๆ ตามระดับการศึกษาเป็นส าคัญ 

  3.3.3 การศึกษานอกโรงเรียน หรือการศึกษานอกระบบ (nonformal education) 

คือ กิจกรรมการศึกษาที่จัดขึ้นนอกระบบโรงเรียน เพ่ือสนองความต้องการของกลุ่มบุคคล โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดที่ชัดจน เช่น สถานเลี้ยงเด็กหรือศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน การศึกษาผู้ใหญ่เพ่ือการ
สอบเทียบ การศึกษาผู้ใหญ่เพ่ือการดูหนังสือ กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมกีฬา และสันทนาการ และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ แม้แต่การฝึกฝนวิชาชีพระดับสูง และการศึกษาต่อเนื่องในระดับมหาวิทยาลัย 
ก็ถือได้ว่าอยู่ในขอบข่ายของการศึกษานอกโรงเรียน 

  จะเห็นได้ว่า กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตาม
ศักยภาพ โดยให้ความส าคัญในการให้ความรู้ คุณภาพ ตลอดจนการบูรณาการตามความเหมาะสม ซึ่ง
การจัดการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบเป็นการเรียนในโรงเรียนจนถึง
มหาวิทยาลัย การศึกษานอกระบบเน้นการเรียนนอกโรงเรียน เช่น การด้วยตนเอง และการศึกษาตาม
อัธยาศัย นอกจากนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องมีการบูรณาการในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  (1) ความรู้ เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ 
ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย 
และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

  (2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ 
และประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

  (3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 

  (4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง 
  (5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
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 ในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของ 
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 (2) ฝึกทักษา กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ 
ความรู้มาเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา 
 (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  
คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 (4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้ส่วนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยากรประเภทต่างๆ 

 (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา 
มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพเห็นได้ว่า
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต  
และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ แล้วให้เพ่ิมเติมสาระในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหา
ในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันถึงพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. องค์การปกครองท้องถิ่นกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 การให้บริหารสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นบทบาทภาระหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ 
โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตามในบริบทของงานส่งเสริมสุขภาพ และงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม ปรากฏว่าหน่วงงานของรัฐส่วนกลางได้มีการกระจายอ านาจการจัดการดังกล่าวไปสู่
องค์กรปกครองท้องถิ่นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดังกล่าว ด าเนินภารกิจที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพข้ันพื้นฐาน หรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ
และส่งเสริมการอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งธรรมนูญ
ราชอาณาจักรไทย  องค์กรปกครองท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนกฎหมายตามวรรค
หนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
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 (1) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
 (2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ อยู่นอก 

เขตพ้ืนที่ เฉพาะกรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีของตน 

 (3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใด นอกเขตพ้ืนที่ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี 

 ดังนั้น องค์กรปกครองท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรหรือกลไกของประชาชนที่ส าคัญที่มีบทบาทใน
การพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั่นเอง (ศุมล ศรีสุขวัฒนา, 2541 : 7-9)  

 4.1 องค์การบริหารส่วนต าบลกับบทบาทด้านสาธารณสุข 

  ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา มีอ านาจในการอกข้อก าหนดของท้องถิ่น ตามที่
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้อ านาจไว้เพ่ือใช้บังคับในเขตอ านาจของท้องถิ่นนั้น ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  
  โดยที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้อ านาจแก่ราชการส่วน
ท้องถิ่นในการออกข้อก าหนดของท้องถิ่น ในเรื่องต่อไปนี้ คือ 

 (1) เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ตามมาตรา 20 (1)-(6) 
 (2) เรื่องการก าหนดเขตการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตามมาตรา 29 

 (3) เรื่องการก าหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นและ
หลักเกณฑ์ทั่วไป ตามมาตรา 32 (1)-(2) 
 (4) เรื่องสุขลักษณะของตลาด ตามมาตรา 35 (1)-(4) 
 (5) เรื่องสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา 
40 (1)-(7) 
 (6) เรื่องสุขลักษณะของการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามมาตรา 43 (1) 
- (5) 
 (7) เรื่องแบบหนังสือรับรองการแจ้งและวิธีการแจ้งตามมาตรา 48 และหลักเกณฑ์
วิธีการขอใบแทนและการออกใบแทน ตามมาตรา 50 วรรค 2 

 (8) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต ตามมาตรา 
54 การขอต่ออายุใบอนุญาต ตามมาตรา 55 วรรค 3 การขอรับใบแทนและการออกใบแทน
ใบอนุญาต ตามมาตรา 58 วรรค 2 

 (9) เรื่องอัตราค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 63 
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 4.1.1. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 เจ้ าพนักงานท้องถิ่น  หมายถึ ง  นายกองค์การบริหารส่ วนจังหวัดส าห รับ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เปลี่ยนจากผู้ว่าราชการจังหวัด ) นายกเทศมนตรีส าหรับ 

ในเขตเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยาส าหรับในเขต
เมืองพัทยา และก าหนดให้มีอ านาจดังนี้ 
  (1) ออกใบอนุญาต และออกหนังสือรับรองการแจ้งแก่ผู้ประกอบกิจการที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องขออนุญาตหรือต้องแจ้งแล้วแต่กรณี ตามมาตรา 54 และมาตรา 48 ตามล าดับ 

  (2) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้แก้ไข
และปรับปรุงให้ถู กต้อง ถ้า ไม่แก้ ไขตามค าสั่ ง ให้มีอ านาจออกค าสั่ ง ให้หยุดกิจการนั้นได้ 
ตามมาตรา 45 

  (3) ออกค าสั่งพักใช้ในอนุญาตตามมาตรา 59 หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 60 

  (4) ออกค าสั่งให้หยุดกิจการกรณีที่ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง 
จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ ตามมาตรา 65 

  (5) ออกค าสั่งให้หยุดกิจการ ส าหรับกิจการที่ต้องแจ้งแต่ไม่แจ้ง และเคยได้รับโทษ
มาแล้ว ยังฝ่าฝืนอีก และถ้าไม่หยุดอาจสั่งห้ามด าเนินการนั้นได้แต่ไม่เกิน 2 ปี ตามมาตรา 52 

  (6) ออกค าสั่งให้ผู้ใดหรือผู้ประกอบการใดท่ีก่อให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อ
ประชาชน ปรับปรุงแก้ไขหรือระงับเหตุร าคาญ หรือกระท าการเพ่ือการป้องกันเหตุร าคาญในอนาคต
ได้ 
  (7) ตรวจตราดูแลกิจการต่างๆ ตามอ านาจในมาตรา 44 (1)-(5) ได้  
  (8) มีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งจะก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 44 (1)-(5) ทุกข้อหรือบางข้อหรือข้อ
ใดข้อหนึ่งก็ได้ 
 4.1.2. ผู้ประกอบการ เอกชน และประชาชน 

 มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และ
ข้อก าหนดของท้องถิ่น แต่ถ้าเจ้าพนักงานใช้อ านาจโดยมิชอบหรือไม่เป็นธรรม ผู้ประกอบการ เอกชน 
และประชาชนมีสิทธิ์ อุทธรณ์ โต้ แย้ งค าสั่ งนั้ นต่อรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ข  
(หรือต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขส าหรับเขตกรุงเทพมหานคร หรือต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดส าหรับเขตต่างจังหวัด ) ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบค าสั่ งของเจ้าพนักงาน  
ตามมาตรา 66 

 4.2 การออกข้อก าหนดท้องถิ่น 
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 ราชการส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการออกข้อก าหนดท้องถิ่นตามที่พระราชบัญญัติได้ให้
อ านาจไว้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบังคับให้ผู้ประกอบกกิจการหรือกิจกรรมใดๆ ต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดนี้ เพื่อให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมต่อการด ารงชีพของประชาชน 

 4.3 การควบคุมกิจการที่ต้องขอใบอนุญาตการอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

  4.3.1 กฎหมายได้ก าหนดให้กิจการหลายประเภทที่ผู้ที่จะด าเนินการจะต้องขอ
อนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนด าเนินการ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นกิจการที่มีผลกระทบต่อ
สาธารณชน เช่น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเสียง เขม่า ควัน หรือสารพิษ  
ที่เป็นอันตรายต่อชุมชนข้างเคียงหรือผู้ปฏิบัติงาน บางประเภทก็อาจก่อให้เกิดน้ าเสีย กลิ่นเน่าเหม็น 
รวมทั้งมลพิษอ่ืนๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือกิจการร้านอาหาร ตลาด หาบแร่ และแผงลอย
จ าหน่ายอาหารก็เป็นกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคและสุขภาพของประชาชน
ผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านขยะมูลฝอยอีกด้วย 

  มาตรการการออกใบอนุญาตยังเป็นการป้องกันมิให้กิจการต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นโดย
ปราศจากการควบคุม และต้องได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง โครงสร้าง
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งระบบป้องกันหรือบ าบัดน้ าของเสียและก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
เป็นต้น ก่อนที่จะอนุญาตให้ด าเนินกิจการ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจหรือหลักประกันว่ากิจการ
เหล่านี้จะไม่ก่อเหตุเดือดร้อน ร าคาญ หรืออันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 

  ในการออกใบอนุญาตส าหรับกิกจารประเภทต่างๆ นั้น พระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนด
ไว้ดังนี้ 
  (1) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อก าหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขอ การออก และการต่อใบอนุญาต ตามมาตรา 54 หมายความว่า ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจที่จะก าหนดรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการขอ การออก และการต่ออายุใบอนุญาต
ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ 
  (2) ผู้ประกอบการจะต้องยื่นต้องตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ 

  (3) เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ 

  (3.1) ถ้าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องต้องแจ้งให้แก้ไขทั้งหมดในคราวเดียวกัน
ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับค าขอ ตามมาตรา 56 วรรค 1 

  (3.2) ถ้าสมบูรณ์ถูกต้อง ให้ออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับค าขอ
ตามมาตรา 56 วรรค 2 

  (3.3) ถ้าจะไม่อนุญาต ต้องมีหนังสือแจ้งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับค าขอตามมาตรา 56 วรรค 2 
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  (3.4) ในกรณีที่จ าเป็นอาจจะขยายเวลาในการออกใบอนุญาตหรือมีค าสั่ง 

ไม่อนุญาตได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละ ไม่เกิน 15 วัน โดยต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่
ละครั้งด้วย ตามมาตรา 56 วรรคท้าย 

   (4) ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้นเท่านั้น 

  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นมาตรการที่จะป้องกันและควบคุม
ปัญหาตั้งแต่เบื้องต้น ส่วนการต่อหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตเป็นมาตรการที่จะตรวจสอบว่ากิจการ
ดังกล่าวยังคงมีสภาพที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
มาตรการการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 

 4.4 การสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงและให้หยุดด าเนินการเป็นมาตรการก ากับดูแลกิจกรที่
ได้รับอนุญาตแล้ว ถ้าปรากฏว่าผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 
ข้อก าหนดของท้องถิ่น ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้แก้ไข
หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าไม่แก้ไข เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถใช้มาตรการออกค าสั่งให้หยุด
ด าเนินกิจการนั้นเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 45 วรรคหนึ่งก็ได้ หรือจะใช้มาตรการการสั่งพักใช้
ใบอนุญาตก็ได้ 

 4.5 การสั่งสั่งใช้ใบอนุญาตเป็นมาตรการการควบคุมผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วไม่ปฏิบัติหรือไม่
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หรือข้อก าหนดของท้องถิ่นหรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน ตามมาตรา 59 ซึ่งหมายความว่า ต้องหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวนั่นเอง 

 4.6 การสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เป็นมาตรการที่จะมิให้ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตได้ประกอบ
กิจการต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี กล่าวคือหากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 

  4.6.1 การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 
ข้อก าหนดของท้องถิ่น ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเหตุนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพหรือสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชน 

  4.6.2 กรณีที่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกพักใช้อีก 
หมายถึงว่า เมื่อถูกสั่งพักใช้ครั้งที่ 3 จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้หรือจะยังคงสั่งพักใช้อีกก็ได้ 

  4.6.3 กรณีที่ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมายความว่า เป็นกรณีท่ีผู้ด าเนินกิจการไม่ยอมรับผิดเป็นเหตุให้ต้องด าเนินการทางศาล และเมื่อศาล
พิพากษาถึงที่สุดว่าผิด 
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  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามมาตรา 60 ซึ่งผู้ที่ถูก
เพิกถอนจะขอรับใบอนุญาตส าหรับกิจการที่ถูกเพิกถอนอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนด 1 ปี นับแต่
วันถูกสั่งเพิกถอนตามมาตรา 62 

 4.7 การควบคุมกิจการที่ต้องแจ้ง 
  4.7.1 การออกหนังสือรับรองแจ้ง 
  ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดให้กิจการ
ประเภทสถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหารที่มี พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องแจ้ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ  
  4.7.2 กรณีที่มิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษเพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ด าเนินการโดยมิได้แจ้งมาแล้วครั้งหนึ่ง และยังฝ่าฝืนเช่นนั้นอีก เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้
นั้นหยุดด าเนินกิจการ จนกว่าจะด าเนินการแจ้ง ถ้ายังฝ่าฝืนอีก ให้สั่งห้ามการด าเนินกิจการนั้นไว้ตาม
เวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่เกิน 2 ปี (มาตรา 52) 
 4.8 การควบคุมกิจการที่ไม่ต้องขออนุญาตหรือต้องแจ้ง 
 โดยที่มาตรา 45 ระบุว่าในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด า เนินการใดๆ ตามที่ ระบุ ไว้ ใน
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งครอบคลุมทุกกิจการทั้งที่ต้องขอ หรือไม่ต้องขอใบอนุญาต (เพราะเหตุที่มิได้ท า
เป็นการค้า) หรือกิจการที่ต้องแจ้ง ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อก าหนดของ
ท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้ด าเนินการนั้นแก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้ถูกต้องได้ 
 ถ้าผู้ด าเนินกิจการนั้นไม่แก้ไขหรือถ้าการด าเนินกิจการนั้น จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้  
ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่า
ปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ และค าสั่งให้แก้ไขนั้นให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตาม
สมควร  แต่ ต้ อง ไม่ น้ อยกว่ า เจ็ ดวั น  เ ว้ นแต่ เป็ นกรณีที่ มี ค าสั่ งหยุ ดด า เนิ นกิ จการทันที  
ตามมาตรา 45 วรรค 2 

 5.เอกสารและ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  กฤษณะพงษ์ สมพรมิตร์  (2551:บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการรับรู้บทบาทองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 

2535 กรณีศึกษา อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้บทบาทขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการจัดการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 

2535 ของสมาชิกองค์การบริหารบริหารส่วนต าบล ส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้ปานกลาง  
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  ชนัดดา เพ็ชรประยูร (2545,หน้า 11)กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลเกิดจากการที่บุคคลได้รับ 
จัดการและแปลข้อมูลนั้นออกมาจากสภาพแวดล้อมหรือกระบวนการที่เข้าใจ หรือรู้สึกโดยประสาท
ทั้งห้าต่อสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจากการสังเกตของแต่ละบุคคล แล้วท าให้เกิดความเข้าใจ  

  โชษิตา แก้วเกษ (2552) ซึ่งพบว่า อาชีพท่ีต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับความหวังและการรับรู้ของ
ผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพ 

  อ้างถึงในนาตยา ศรีวรนิมิตร, 2542 หน้า 22) นวัตกรรมของโรเจอร์ (Rogers, 1983, p.163) 
กล่าวไว้ว่า การที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่เข้าสู่สังคม เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจนั้นจ าเป็นต้องอาศัยสื่อในการเผยแพร่ และยังเป็นไปตามหลักการเกิดความรู้  

  นุชนารถ มโนมัย (2549) ที่ศึกษาคุณภาพบริการที่คาดหวัง และที่ได้รับตามการรับรู้ของผู้
บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พบว่า ผู้บริจาคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยความคาดหวัง
และการรับรู้ต่อคุณภาพไม่แตกต่างกัน 

 ประเสริฐ วรกานต์ศักดิ์ (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในการจัดการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ศึกษา
เฉพาะกรณี อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสภา อบต . มี
ความรู้ และมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมระดับปานกลางในการจัดการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และ
ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีความรู้และส่วนร่วมในการจัดการมากกว่าเพศหญิง 

  รัตนา ศิริพาณิช (2554,หน้า 302- 303) การพัฒนาเชาว์ปัญญาของมนุษย์ ย่อมขึ้นอยู่กับ
โอกาสที่ได้รับจากการปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืนในสังคม ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็น
ตัวกระตุ้นท าให้เกิดความรู้  ในเมื่อเพศชายและเพศหญิงมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
จึงท าให้ไม่เกิดความแตกต่างในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษา 

รัตนา บุญชัย (2553 ) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการ
บัญชี ของพนักงานบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการใน
การพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของพนักงานบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานีไม่แตกต่างกัน 

  วันเพ็ญ วิโรจน์เจริญวงศ์ มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ และมนต์ชัย เทียนทอง (2556:565) ที่ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศและการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านอินเตอร์เน็ต พบว่า เพศที่
แตกต่างกันของนักศึกษาไม่มีผลท าให้การรับรู้ความสามารถทางด้านอินเตอร์เน็ตของนักศึกษา
แตกต่างกัน 

  วรุณรัตน์  ขันติธี ระโฆษิต (2552)  ศึกษาเรื่ อง  การรับรู้ ของข้าราชการต ารวจต่อ 

ร่างพระราชบัญญัติ พ.ศ. ….. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ของข้าราชการต ารวจ 
เปรียบเทียบการรับรู้ของข้าราชการต ารวจจ าแนกตามปัจจัยภูมิหลัง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
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ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้ต่อร่างพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ….. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

 สุมนา บุญหลาย (2550) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ของพยาบาลในความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของโรงพยาบาลศิริราช การวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู้ในด้าน
การคิดอย่างมีระบบต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.025) หรืออาจเป็นเพราะว่าผู้ที่มีการศึกษา
ระดับสูงมีความสนใจที่จะรับรู้ข่างสารมากกว่า เพ่ือน าไปพัฒนาความก้าวหน้าในงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรการเรียนการสอนใน
ระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาช่วงแรก มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐาน การอ่านได้ เขียนได้ เน้นการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ เนื้อหายังไม่ได้มีความคาบเกี่ยวกับสังคมมากนัก ส่วนการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จะเน้นเรื่องการเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน โดยเน้นทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และการ
ประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศ สามารถเป็นผู้น า และให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ เนื้อหา
ของบทเรียน ส่วนใหญ่เน้นการปฏิสัมพันธ์กับสังคม อาทิ เนื้อหาบทเรียนในเรื่องสิทธิหน้าที่ของ
พลเมือง ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ถึงสิทธิ และหน้าที่ของตนเองในมุมกว้าง และละเอียด
ยิ่งขึ้น เป็นผลให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้มากกว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 
 อุรารัตน์ ทองสัมฤทธิ์ (2554) ที่ศึกษา การรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัด
เทศบาลต าบล ในเขตจังหวัดสุราษฎ์ธานี ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาต่างกันมีผลต่อการรับรู้
แนวคิดการจัดการความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะเห็นได้ว่าบุคลากร
ต าแหน่งนายกหรือรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองจะมีการรับรู้
แตกต่างจากพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

5.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อมของประชาชนในหมู่บ้านนาดี- สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดดรธานี มีกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1 ดังต่อไปนี้ 
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ตัวแปรอิสระ 

เพศ  
สถานภาพ  
ระดับการศึกษา  
อาชีพ  
รายได้ต่อเดือน 

 

ตัวแปรตาม 

 

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ด้านการศึกษาและด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในหมู่บ้านนาดี-สร้างบง อ าเภอกุม
ภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยได้เสนอตามล าดับ ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

2. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม 

3. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษา 
4. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในหมู่บ้านนาดี -สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี จ าแนกตาม เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ปรากฏดังตาราง     
ที่ 1  
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

 ชาย 

 หญิง  

                     รวม                                                                          

 

69 

138 

207 

 

33.34 

66.66 

100 

สถานภาพ 

 โสด 

 แต่งงาน 

 หม้าย 

                      รวม 

 

62 

124 

21 

207 

 

29.96 

59.90 

10.14 

100 

ระดับการศึกษา 

 ประถมศึกษา 

 มัธยมศึกษาตอนต้น 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 อนุปริญญา/ปวส. 

 

106 

57 

22 

9 

 

51.70 

27.54 

10.63 

4.35 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 

 ปริญญาตรี 
                            รวม 

 

13 

207 

 

5.78 

100 

อาชีพ       

 นักเรียน  
 

41 

 

19.84 

 ท านา  118 57.70 

 ธุรกิจส่วนตัว 38 18.36 

 รับราชการ 10 4.8 

                            รวม 207 100 

รายได้ต่อเดือน 

 น้อยกว่า 5,000 บาท 

 5,001 – 10,000 บาท 

 10,001-15,000 บาท 

 15,001-20,000 บาท   
                                     รวม 

 

86 

54 

55 

12 

207 

 

41.55 

26.09 

26.56 

5.80 

100 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.66 เพศชาย ร้อยละ 33.34 
ส่วนใหญ่สมรส ร้อยละ 59.90 รองลงมา  สถานภาพโสด ร้อยละ 29.96  จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 51.70 รองลงมา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 27.54 ประกอบอาชีพท า
นา ร้อยละ 57.00 รองลงมา  นักเรียน ร้อยละ 19.84 มีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 
41.55 รองลงมา มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 26.09   
 

2. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม 

 ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างในหมู่บ้านนาดี -สร้างบง อ าเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม ปรากฏดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน ในหมู่บ้านนาดี- สร้างบง  
              อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ 
จ านวน 
(คน) 

คะแนน 

X  S.D. 
t P 

ต่ าสุด สูงสุด   

ชาย 69 13.00 24.00 19.75 2.25  

.398 

 

.691 

หญิง 138 9.00 25.00 19.76 2.32   

รวม 207 9.00 25.00 19.76 2.36   

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าโดยภาพรวมเพศที่แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้าน
การศึกษา และด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี 3 แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างในหมู่บ้าน นาดี-สร้างบง  
               อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

      จากตารางที่ 3 พบว่าโดยภาพรวมระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ด้าน
การศึกษา และด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี 4 แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างในหมู่บ้านนาดี-สร้างบง อ าเภอ 

                กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมจ าแนกตามระดับการอาชีพ 

 

 อาชีพ df SS MS F Sig 

 

กลุ่ม 

ระหว่างกลุ่ม 3 34.70 11.56  

1.74 

 

.15 ภายในกลุ่ม 203 1344.95 6.62 

รวม 206 1379.65  

 ระดับการศึกษา df SS MS F Sig 

 

กลุ่ม 

ระหว่างกลุ่ม 4 47.78 11.94  

1.81 

 

.12 ภายในกลุ่ม 202 1331.87 6.59 

รวม 206 1379.65  
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     จากตารางที่ 4 พบว่าโดยภาพรวมอาชีพที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้น
พ้ืนฐานด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน 

    

3.  ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษา  

ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาของประชาชนในหมู่บ้านนาดี-สร้าง
บง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา และ อาชีพ ปรากฏดังตารางที่ 
5-8 

 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนน ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาของ
ประชาชนในหมู่บ้านนาดี-สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามเพศ 

             

เพศ 
จ านวน 
(คน) 

คะแนน 

X  S.D. 
t P 

ต่ าสุด สูงสุด   

ชาย 69 5.00 14.00 10.14 1.60  

0.649 

 

0.517 

หญิง 138 6.00 14.00 10.28 1.35   

รวม 207 5.00 14.00 10.23 1.43   

  

 จากตารางที่ 5 พบว่า เพศหญิงมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษามากกว่า
เพศชาย โดยเพศหญิง ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 10.28 คะแนน มีคะแนนต่ าสุด 6 คะแนน มีคะแนน
สูงสุด 14 คะแนน ส่วนเพศชายได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 10.14 คะแนน  มีคะแนนต่ าสุด 5 คะแนน มี
คะแนนสูงสุด 14 คะแนน โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 10.23 คะแนน มี
คะแนนต่ าสุด 5.00 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 14.00 คะแนน 

 จากการทดสอบทั้งสองกลุ่มว่ามีคะแนนเฉลี่ยต่างกันหรือไม่ โดยใช้การทดสอบแบบที่อิสระ 
(Independent t-test) พบว่าค่า p เท่ากับ 0.517 ซึ่งมากกว่าค่า  ที่ 0.05 สรุปได้ว่าความรู้
เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาของผู้หญิงและผู้ชายไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 6    ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างใน          
หมู่บ้านนาดี-สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา  
                  5 ระดับ 

 ระดับการศึกษา Df SS MS F Sig 

 

กลุ่ม 

ระหว่างกลุ่ม 4 26.94 6.73  

3.41 

 

0.01 ภายในกลุ่ม 4 398.45 1.97 

รวม 206 425.40  

            

 จากตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่าค่า p 

น้อยกว่า 0.05 ของคนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษา
แตกต่างกันด้วยการทดสอบ One Way ANOVA 

 เมื่อผู้วิจัย พบว่าค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) 
โดยการใช้วิธีการทดสอบแบบ Scheffe เพ่ือทดสอบว่ากลุ่มใดมีความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 7  

 

ตารางท่ี 7 ค่า P จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้าน 

          การศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในหมู่บ้านนาดี – สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
 

 

กลุ่ม 

 ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

ค่าเฉลี่ย 9.93 10.38 11.04 10.44 10.53 

ประถมศึกษา 9.93 - -.45 

(.43) 
-1.11* 

(.02) 
-.51 

(.89) 
-.60 

(.70) 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

10.38 - - -.65 

(.48) 
-.05 

(1.00) 
-.15 

(.99) 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

11.04 - - - .60 

(.88) 
-.50 

(.89) 
อนุปริญญา/
ปวส. 

10.44 - - - - .09 

(1.00) 
ปริญญาตรี 10.53 - - - - - 
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 จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้าน
การศึกษาแตกต่างจากผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 
0.05 โดยพบว่าผู้จบการศึกษาในระดับประถมศึกษามีความรู้น้อยกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ตารางท่ี 8 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างใน 

   หมู่บ้านนาดี-สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามอาชีพ 

 

 อาชีพ Df SS MS F Sig 

 

กลุ่ม 

ระหว่างกลุ่ม 3 7.00 2.33  

1.13 

 

.33 ภายในกลุ่ม 203 425.40 2.06 

รวม 206   

  

 จากตารางที่  8 ค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ค่า p มากกว่า 0.05 หมายความว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้น 

พ้ืนฐานด้านการศึกษาไม่แตกต่างกัน 

 

4. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนในหมู่บ้านนาดี-สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา 
และอาชีพ ปรากฏดังตารางที่ 9 

 

ตารางท่ี 9 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนน ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมของประชาชนในหมู่บ้านนาดี-สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
จ าแนกตามเพศ 

             

เพศ 
จ านวน 
(คน) 

คะแนน 
X  S.D. 

t P 

ต่ าสุด สูงสุด   

ชาย 69 6.00 14.00 9.60 1.76  

0.45 

 

0.65 

หญิง 138 3.00 14.00 9.48 1.89   

รวม 207 5.00 14.00 9.52 1.85   
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      จากตารางที่ 9 พบว่า เพศชายมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 9.60 คะแนน มีคะแนนต่ าสุด 6.00 

คะแนน มีคะแนนสูงสุด 14.00 คะแนน เพศหญิงได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 9.48 คะแนน มีคะแนน
ต่ าสุด 3.00 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 14.00 คะแนน โดยภาพรวมทั้งเพศชายและเพศหญิงได้คะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 9.52 คะแนน มีคะแนนต่ าสุด 3.00 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 14.00 คะแนน 

จากการทดสอบทั้งสองกลุ่มว่ามีคะแนนเฉลี่ยต่างกันหรือไม่ โดยใช้การทดสอบแบบอิสระ 
(Independent t-test) พบว่าค่า p เท่ากับ 0.45 ซึ่งมากกว่าค่า  ที่ 0.05 หมายความว่า หญิง – 
ชาย มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี 10 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 

      ของประชาชนในหมู่บ้านนาดี-สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตาม 

      ระดับการศึกษา 
  

 ระดับการศึกษา df SS MS F Sig 

 

กลุ่ม 

ระหว่างกลุ่ม 4 11.62 2.90  

.84 

 

.49 ภายในกลุ่ม 202 695.97 3.44 

รวม 206 707.60  

           

จากตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ค่า 
p มากกว่า 0.05 หมายความว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้าน
การศึกษาไม่แตกต่างกัน  

 

ตารางท่ี 11 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
ของประชาชนในหมู่บ้านนาดี-สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตาม
อาชีพ 

  

 อาชีพ df SS MS F Sig 

 

กลุ่ม 

ระหว่างกลุ่ม 3 65.63 21.87  

6.91 

 

.00 ภายในกลุ่ม 203 641.97 3.16 

รวม 206 707.60  
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        จากตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่า 
ค่า p น้อยกว่า 0.05 หมายความว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษา
แตกต่างกัน  

 เมื่อผู้วิจัย พบว่าค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) 
โดยการใช้วิธีการทดสอบแบบ Scheffe เพ่ือทดสอบว่ากลุ่มใดมีความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 12 

 

ตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข 

     และสิ่งแวดล้อมของประชาชนในหมู่บ้านนาดี – สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด 

     อุดรธานี 
 

กลุ่ม ค่าเฉลี่ย ท านา รับราชการ นักเรียน ธุรกิจส่วนตัว 

  10.11 10.40 10.58 10.18 

ท านา 10.11 - -1.25 

(.20) 
1.18 

(.04) 
.24 

(.90) 
รับ
ราชการ 

10.40 - - 2.43 

(.00)* 
1.50 

(.13) 
นักเรียน 10.58 -1.18 

(.00)* 
- - -93 

(.14) 
ธุรกิจ
ส่วนตัว 

10.18 - - - - 

 

 จากตารางที่ 12 พบว่า อาชีพท านามีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างจากนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยพบว่าอาชีพท านามีความรู้
เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมากกว่านักเรียน  และนักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าอาชีพรับราชการ 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษา ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในหมู่บ้านนาดี -สร้างบง อ าเภอกุม
ภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน โดย
แยกเป็น 2 ด้าน คือ สิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษา และสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ประชาชนในหมู่บ้านนาดี -สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี จ านวน 207 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมา และ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าอัตราร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ  t-test การวิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวน
จ าแนกทางเดียว (one way ANOVA) 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไป  
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.66 เพศชาย ร้อยละ 33.34 ส่วนใหญ่สมรส 

ร้อยละ 59.90 รองลงมา  สถานภาพโสด ร้อยละ 29.96  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 
51.70 รองลงมา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 27.54 ประกอบอาชีพท านา ร้อยละ 57.00 
รองลงมา  นักเรียน ร้อยละ 18.84 มีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 41.55 รองลงมา 
มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 26.09         

2. ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม 

จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในหมู่บ้านนาดี-สร้างบง  
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

เพศ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้น 

พ้ืนฐานด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่าง 
      ระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ =0.05  
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     อาชีพ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้น
พ้ืนฐานด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน 

 

3. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษา 

จากการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างในหมู่บ้านนาดี – สร้างบง  
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความรู้ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากในระบบการศึกษาของไทย ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเพศชาย 
หรือเพศหญิงต่างก็โอกาสในการเข้าถึงในเรื่องการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ดังจะเห็นได้จาก 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ได้ให้สิทธิกับทุกคนในการได้รับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี และต้องจัดให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยปราศจากการแบ่ง
ชั้น วรรณะ ชาติพันธ์ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ความพิการ รวมทั้งความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
ศาสนา ตลอดจนมีสิทธิและเสรีภาพในการเป็นตัวของตัวเอง ในการศึกษา เรียนรู้ตามความสมัครใจ 
ประกอบกับเรื่องของการมีความรู้เป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นจาก
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือแม้แต่ในระดับปริญญา และการจะ
พัฒนาความรู้ไปมากน้อยเพียงใดไม่ได้ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมอย่างเดียว หากแต่กระบวนการเรียนรู้ของ
บุคคลเกิดจากการที่บุคคลได้รับ จัดการและแปลข้อมูลนั้นออกมาจากสภาพแวดล้อมหรือกระบวนการ
ที่เข้าใจ หรือรู้สึกโดยประสาททั้งห้าต่อสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจากการสังเกตของแต่ละ
บุคคล แล้วท าให้เกิดความเข้าใจ อ้างถึงใน ชนัดดา เพ็ชรประยูร (2545,หน้า 11) ดังนั้น การพัฒนา
เชาว์ปัญญาของมนุษย์ ย่อมข้ึนอยู่กับโอกาสที่ได้รับจากการปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นในสังคม 
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดความรู้  ในเมื่อเพศชายและเพศหญิงมี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน จึงท าให้ไม่เกิดความแตกต่างในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษา (รัตนา ศิริพาณิช) (2554,หน้า 302- 303) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
รัตนา บุญชัย (2553:บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการ
บัญชี ของพนักงานบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการใน
การพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของพนักงานบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานีไม่แตกต่างกันเพราะการ
พัฒนาความรู้เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการท างานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  จึงท าให้พนักงานบัญชี
ทั้งเพศชายและเพศหญิงต้องการพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
วันเพ็ญ วิโรจน์เจริญวงศ์ มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ และมนต์ชัย เทียนทอง (2556:565) ที่ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านอินเตอร์เน็ต พบว่า เพศท่ีแตกต่าง
กันของนักศึกษาไม่มีผลท าให้การรับรู้ความสามารถทางด้านอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาแตกต่างกัน 
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ในส่วนของระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนในเขตพ้ืนที่ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา ระดับ 

ประถมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบความรู้ของประชาชนที่ส าร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาแล้ว 
พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามีความรู้น้อยกว่าผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ เป็นเพราะ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาตอนต้นมาแล้ว ย่อมจะได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากที่เคยศึกษา ท าให้มีความรู้ความ
ความเข้าใจมากกว่า ประกอบกับหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษา
ช่วงแรก มุ่งเน้นทักษะพื้นฐาน การอ่านได้ เขียนได้ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เนื้อหายัง
ไม่ได้มีความคาบเกี่ยวกับสังคมมากนัก ส่วนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเน้นเรื่องการ
เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน โดยเน้นทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศ 
สามารถเป็นผู้น า และให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ เนื้อหาของบทเรียน ส่วนใหญ่เน้นการปฏิสัมพันธ์
กับสังคม อาทิ เนื้อหาบทเรียนในเรื่องสิทธิหน้าที่ของพลเมือง ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ถึง
สิทธิ และหน้าที่ของตนเองในมุมกว้าง และละเอียดยิ่งขึ้น เป็นผลให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้มากกว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) ประกอบกบัผู้ที่ได้รับการศึกษาระดับสูง จะให้ความส าคัญ
และมีความสนใจรับรู้ข้อมูลข่าวสารมาก ทั้งนี้ เพื่อน าไปใช้พัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานของตน อันสอดคล้องกับการศึกษาของ สุมนา บุญหลาย (2550) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ของ
พยาบาลในความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลศิริราช การวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู้ในด้านการคิดอย่างมีระบบต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.025) และสอดคล้องกับการศึกษาของ วรุณรัตน์ ขันติธีระโฆษิต (2552) ศึกษาเรื่อง การรับรู้
ของข้าราชการต ารวจต่อร่างพระราชบัญญัติ ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ….. การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการรับรู้ของข้าราชการต ารวจ เปรียบเทียบการรับรู้ของข้าราชการต ารวจจ าแนกตามปัจจัย
ภูมิหลัง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการ
รับรู้ต่อร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. … แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ อุรารัตน์ ทองสัมฤทธิ์ (2554:บทคัดย่อ) ที่ศึกษา การรับรู้แนวคิดการ
จัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบล ในเขตจังหวัดสุราษฎ์ธานี ผลการศึกษา พบว่า 
การศึกษาต่างกันมีผลต่อการรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในส่วนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปรากฏผลไม่แตกต่างในด้านความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้น
พ้ืนฐานด้านการศึกษา อาจเป็นเพราะสาขาท่ีเรียนอาจไม่เก่ียวข้องกับความรู้ด้านดังกล่าว จึงท าให้ผล



53 

 

ไม่แตกต่างในด้านความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้นฐานด้านการศึกษา ประกอบกับการลงพ้ืนที่พบว่า 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นบุคคลที่อายุมากแล้ว 

อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
ความรู้ พบว่า อาชีพท่ีต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
จ านวนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา (ร้อยละ 57.00) และจบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา และในชีวิตประจ าวันอาจไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้น
พ้ืนฐานด้านการศึกษา แต่สนใจในเรื่องของรายได้ รายจ่ายในครอบครัว เรื่องฝน ฟ้า อากาศ เพราะ
ถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องของตน จึงไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าว แม้ว่าจะประกอบอาชีพ
ไม่เหมือนกัน ก็ไม่ส่งผลต่อการรับความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษา สอดคล้องกับ
การศึกษาของ โชษิตา แก้วเกษ (2552) ซึ่งพบว่า อาชีพที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับความหวังและการ
รับรู้ของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพ และการศึกษาของ นุชนารถ มโนมัย (2549) ที่ศึกษาคุณภาพ
บริการที่คาดหวัง และที่ได้รับตามการรับรู้ของผู้บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พบว่า ผู้บริจาค
ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพไม่แตกต่างกัน  

 

4. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

จากการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างในหมู่บ้านนาดี – สร้างบง  
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ด้านสาธารณสุขสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
       เพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่ 9 มาตรา 51 ได้
ให้สิทธิแก่ประชาชนในการได้รับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน และทันเหตุการณ์ 
นอกจากนั้นยังมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม และทัน
เหตุการณ์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่ต้องพึงปฏิบัติต่อประชาชนอย่างทั่วถึง และ
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
ของประชาชน อาทิการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย สุขลักษณะของอาคาร การควบคุมและการปล่อยสัตว์ 
การมีน้ าดื่ม น้ าใช้ประกอบองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนได้ด าเนินการ
จัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ไม่ว่าจเป็นการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน การเฝ้าระวังโรค 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ของตน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการด าเนินการดังกล่าว ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดการ
เผลแพร่ นวัตกรรมของโรเจอร์ (Rogers, 1983, p.163) กล่าวไว้ว่า การที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่เข้าสู่สังคม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจนั้นจ าเป็นต้องอาศัยสื่อในการเผยแพร่ 
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และยังเป็นไปตามหลักการเกิดความรู้ของกู๊ด (Good, 1973 อ้างถึงในนาตยา ศรีวรนิมิตร, 2542 

หน้า 22) ความรู้จะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยประสบการณ์ และการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งจะสัมพันธ์กับ
ระยะเวลา หรืออายุของมนุษย์แต่ละคนในการจะเรียนรู้ จะสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น 
ดังนั้นเมื่อเชาว์ปัญญาของมนุษย์ ย่อมขึ้นอยู่กับโอกาสที่ได้รับจากการปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืน
ในสังคม ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดความรู้  จึงท าให้ไม่เกิดความ
แตกต่างในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (รัตนา ศิริพาณิช) 
(2554,หน้า 302- 303) และสอดคล้องกับการศึกษาของ รัตนา บุญชัย (2555 )ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชี ของพนักงานบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี 
พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของพนักงานบัญชี
สหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานีไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ วันเพ็ญ และคณะ (2555) 
ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศและการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านอินเตอร์เน็ต พบว่า เพศ
ที่แตกต่างกันของนักศึกษาไม่มีผลท าให้การรับรู้ความสามารถของตนเองทางด้านอินเตอร์เน็ตของ
นักศึกษาแตกต่างกัน 

ระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับ 

สิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และประกอบอาชีพท านา (ร้อยละ 57.00)เมื่อเทียบสัดส่วนผู้จบ
การศึกษาในระดับอ่ืน และความรู้เกี่ยว สิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ใช้
อยู่ในชีวิตประจ าวันของประชาชนในกลุ่มอาชีพนี้ ประกอบกับในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ในส่วนที่ 9 

มาตรา 51 ได้ให้สิทธิแก่ประชาชนในการได้รับการบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน 
นอกจากนั้นยังมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม โดยปรากฏ
ออกมาในแนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐที่ต้องปฏิบัติต่อประชาชนอย่างทั่วถึง อีกทั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนได้ด าเนินการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาทิ การ
จัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน การเผ้าระวังโรค การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ของตน 
โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น ได้มีการร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานในด้านดังกล่าว ท าให้
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กฤษณะพงษ์ สมพรมิตร์ (2551:บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการรับรู้บทบาทองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
จัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ 2535 กรณีศึกษา 
อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
การจัดการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ .ศ. 

2535 ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้ปานกลาง และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประเสริฐ วรกานต์ศักดิ์ (2542: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วน
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ต าบลในการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ, 2535 

อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมสมาชิก อบต . มีความรู้ และมี
บทบาทหรือมีส่วนร่วมระดับปานกลางในการจัดการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ในส่วนการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีปรากฏผลออกมาไม่แตกต่างจากระดับการศึกษาอ่ืน อาจเป็นเพราะสาขาที่เรียนอาจ
ไม่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านดังกล่าว จึงท าให้ผลไม่แตกต่างในด้านความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 อาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพท านาถึงร้อยละ 57.00 ประกอบกับกลุ่มอาชีพดังกล่าวมีกิจกรรมที่ต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น การทิ้ง การเก็บขยะมูลฝอย การ
ปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือน การเลี้ยงสัตว์ และการบริหารจัดการน้ าดื่มน้ าใช้กับครอบครัวจึงอาจเป็น
ผลให้มีความรู้มากกว่านักเรียนที่เน้นกิจกรรมการเรียนการสอน และไม่ได้มีการน าไปปฏิบัติ ประกอบ
กับเนื้อหาในบทเรียนที่สอนอาจไม่เกี่ยวกับในเรื่องดังกล่าว จึงท าให้มีความรู้น้อยกว่า  ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการเกิดความรู้ของกู๊ด (Good, 1973 อ้างถึงในนาตยา ศรีวรนิมิตร, 2542 หน้า 22) ความรู้จะ
เกิดข้ึนได้โดยอาศัยประสบการณ์ และการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งจะสัมพันธ์กับระยะเวลา หรืออายุของ
มนุษย์แต่ละคนในการจะเรียนรู้ จะสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น  ในส่วนอาชีพรับราชการมี
ความรู้มากกว่า นักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากระดับการศึกษาที่สูงกว่า และได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้มา
มากกว่า จึงท าให้มีความรู้ ความเช้าใจมากกว่า ประกอบกับผู้เป็นข้าราชการส่วนใหญ่ จบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ย่อมผ่านกระบวนการเรียนรู้มามากกว่า นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุมนา บุญหลาย (2550) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ของพยาบาลในความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงพยาบาลศิริราช การวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้ในด้านการคิด
อย่างมีระบบต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.025) หรืออาจเป็นเพราะว่าผู้ที่มีการศึกษา
ระดับสูงมีความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารมากกว่า เพ่ือน าไปพัฒนาความก้าวหน้าในงาน และสอดคล้อง
กับการศึกษาของ วรุณรัตน์ ขันติธีระโฆษิต (2552) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ของข้าราชการต ารวจต่อร่าง
พระราชบัญญัติ พ.ศ. ….. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ของข้าราชการต ารวจ 
เปรียบเทียบการรับรู้ของข้าราชการต ารวจจ าแนกตามปัจจัยภูมิหลัง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้ต่อร่างพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ….. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับการศึกษาของ อุรารัตน์ 
ทองสัมฤทธิ์ (2554) ที่ศึกษา การรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบล ใน
เขตจังหวัดสุราษฎ์ธานี ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาต่างกันมีผลต่อการรับรู้แนวคิดการจัดการ
ความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมุ่งที่ศึกษาระดับความรู้
เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในหมู่บ้านนาดี สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัย
ได้วางแผนการด าเนินงานดังต่อไปนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนไปในหมู่บ้านนาดี – สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี  

จังหวัดอุดรธานี จ านวน 1,200 คน 

2. การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรี 
สะอาด, 2545) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 207 คน ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบบังเอิญ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

คือ แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม ตามโครงสร้างเนื้อหา โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
อาชีพ สถานภาพ รายได้ จ านวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานด้านการศึกษา จ านวน 
15 ข้อ ประกอบด้วย สิทธิหน้าและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา 
การบริหารและจัดการการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้น
พ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือโดยมีการศึกษาหลักการ 
ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดในการสร้างเครื่องมือ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือ และเสนอเครื่องมือต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข โดยการหาค่าความตรงของเนื้อหา (validity) โครงสร้าง
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ของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา แล้วน าเครื่องมือมาแก้ไขปรับปรุง ก่อนสร้างเครื่องมือฉบับ
สมบูรณ์ไปทดลอง (Try Out) ใช้กับประชาชน จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน าผลการ
ทดลองใช้ไปวิเคราะห์ หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยใช้สูตร KR-20 (Kuder – Richardson) ได้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.72 

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล จากศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุดรธานี เพ่ือติดต่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หมู่บ้านนาดี -สร้างบง อ าเภอ       
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

2. ผู้วิจัยเข้าพบผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้านเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บ 

รวบรวมข้อมูล 

3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและขอความร่วมมือ   
นักศึกษาชมรมกฎหมายช่วยในการเก็บข้อมูล 

4. รวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลต่อไป 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 เมื่อผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจากการแจกแบบสอบถามจากนั้นน ามาข้อมูลมาวิเคราะห์
ดังนี้  

1. สถิติที่ใช้วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 

 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม หาค่า IOC (Item-Objective Congruence Index)  
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบการให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
      ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์  

  ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
         ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์                                       
      จากนั้นแล้วน าผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามเกณฑ์ดังนี้ 

  ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้ 
  ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 
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                         2.สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 

การหาค่าร้อยละ (%) วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอข้อมูลเป็น
ตารางประกอบความเรียง 
                  3.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

   3.1 เพศชายและเพศหญิงมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาไม่
แตกต่างกัน ใช้สถิติ Independent Sample T-Test 

 3.2   กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้น
พ้ืนฐานด้านการศึกษาไม่แตกต่างกัน – ใช้สถิติ One Way ANOVA 

   3.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้าน
การศึกษาไม่แตกต่างกัน –ใช้สถิติ One Way ANOVA  
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ภาคผนวก ข 

แบบทดสอบเพ่ือวิจัย 
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แบบทดสอบเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง 

การศึกษาความรู้เกี่ยวกับสิทธิขัน้พ้ืนฐานของประชาชนในหมูบ่้านนาดี-สร้างบง  

อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ค าชี้แจง 

1. แบบทดสอบฉบับนี้สร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 

2. ค าตอบทุกข้อในแบบทดสอบฉบับนี้ถือเป็นความลับ 

3. แบบทดสอบฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษา 

ตอนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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แบบทดสอบเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในหมู่บ้านนาดี-สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี 

 จังหวัดอุดรธานี 
…………………………………………. 

ช่ือหมู่บ้าน…………………ต าบล………………………………………………........................................................................................................................ 

อ าเภอ…………………………………จังหวัด………………………………………………...........……………………………………………………………………………………. 

 

ตอนท่ี 1 ลักษณะข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง 

จงท าเครื่องหมาย (✓) หน้าข้อความต่อไปนี้ ที่ตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

1. เพศ 

      ชาย    หญิง 
2. สถานะภาพ     โสด                      แต่งงาน              หม้าย 

3. อาชีพ…………………….. 
4. ระดับการศึกษาของท่าน 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อนุปริญญา - ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………….. 

5. รายได้ต่อเดือน 

น้อยกว่า 5,000 บาท   5,001 – 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท   15,001 – 20,000 บาท 
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ตอนที่ 2 ความรูเ้กี่ยวกับสิทธิข้ันพ้ืนฐานด้านการศึกษา 

ค าชี้แจง จงท าเครื่องหมาย  (✓) หน้าข้อความที่ตรงกับความเห็นของท่านว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ 

 

 

บทน าและอื่น ๆ 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

1.การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายความว่า การศึกษาในระดับชั้นอนุบาลจนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อนุบาล-ม.6) 

  

2.ผู้ปกครองที่ไมส่่งเด็กเข้าเรยีนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเก้าป ีต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

  

สิทธิและหน้าที่
ทางการศึกษา 

3.การศึกษาภาคบังคับหมายความว่า การศึกษาในระดบัช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1-

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

  

4.คนท่ีมีความพิการทางหูมสีิทธิขอยืมเครื่องช่วยฟังจากสถานศึกษาทีต่นเข้า
เรียนได ้

  

5.เด็กท่ีเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ์ในปีท่ีจะเข้า
เรียน 

  

6.การจัดให้บุตรหลานได้รับการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ เป็นสิทธิของผู้ปกครอง   

ระบบการศึกษา 7.การศึกษาในระบบมีสองระดับคอืการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ การศกึษา
ระดับอุดมศึกษา 

  

แนวทางการจัด
การศึกษา 

8.รัฐต้องส่งเสริมและจดัตั้งแหล่งการเรยีนรู้ตลอดชีวิต เช่นห้องสมดุประชาชน
และสวนสาธารณะให้กับประชาชน 

  

การบริหารและ
จัดการการศึกษา 

9.อบต. สามารถจดัการศึกษาได้แตเ่พียงระดับช้ันอนุบาลเท่านั้น   

10.โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภทตามที่
กฎหมายก าหนด 

  

11.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าท่ีพิจารณาเสนอแผนการศึกษา
แห่งชาติเท่าน้ัน 

  

12.โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ทุกระดับตามที่กฎหมายก าหนด   
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ทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือ 

13.ที่ดินท่ีมีผู้อุทิศให้กับโรงเรียนหรอืสถานศึกษาถือเป็น ท่ีราชพัสดุ   

14.รัฐมีหน้าท่ีจัดสรรทุนการศึกษาในรูปแบบกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรยีนท่ีมาจาก
ครอบครัวที่มรีายได้น้อย 

  

ความมุ่งหมาย
และหลักการ 

15.ในกระบวนการเรียนรูเ้ช่น การเรียน การสอน ต้องปลูกฝังจิตส านกึท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

  

 

ตอนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ค าชี้แจง จงท าเครื่องหมาย  (✓) หน้าข้อความที่ตรงกับความเห็นของท่านว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ 

 ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

การก าจัดสิ่งปฏิกลูและมูล
ฝอย 

1.การก าจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยในพ้ืนท่ีใดให้เป็นหน้าที่ของ อบต. 
นั้น 

  

2.อบต. มีอ านาจออกข้อก าหนดในการทิ้งขยะมูลฝอยได ้   

3.การปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่ทางสาธารณะต้องได้รับอนญุาต
จาก อบต.เท่านั้น 

  

4.อบต. สามารถออกข้อก าหนดคิดค่าบริการในการเก็บ ขน สิ่งปฏิกลู
มูลฝอยจากประชาชนได ้

  

5.นายก อบต. สามารถออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเก็บ ขน และก าจดั
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกจิหรือได้รับประโยชนต์อบแทนด้วย
การคิดค่าบริการได ้ 

  

6.การขนขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลูต้องได้รับอนญุาตจากสาธารณสุข
ก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติหรือจัดเก็บได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก
ท้องถิ่นอีกครั้ง 

  

สุขลกัษณะของอาคาร 7.เมื่อนายก อบต. เห็นว่าอาคารมีสภาพช ารดุทรดุโทรมหรือรกรุงรงั
จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย สามารถออกค าสั่งให้
จัดการแกไ้ข เปลี่ยนแปลงรื้อถอนอาคารได ้
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การควบคุมและปล่อย
สัตว์ 

8.อบต.สามารถก าหนดเขตพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงเป็นเขตห้ามเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์บางชนิดได ้

  

9.การปล่อยสัตว์ในทางสาธารณะโดยไมป่รากฏเจ้าของหรือคนเลี้ยง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถจับหรือกักสัตวด์ังกล่าวไวไ้ด้ 

  

10.นายก อบต. จะท าลายหรือจดัการไก่ท่ีเป้นโรคไข้หวัดนกได้ต่อเมือ่
ได้รับความยอนยอมจากเจ้าของเสยีก่อน 

  

กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

11.การประกอบกิจการผลิตสบู่ น้ ายาล้างจาน หรือผงซักฟอก ไม่
จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 

  

 

ตอนที่ 3 ความรูเ้กี่ยวกับสิทธิข้ันพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ค าชี้แจง จงท าเครื่องหมาย  (✓) หน้าข้อความที่ตรงกับความเห็นของท่านว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ 

 

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

12.ผู้ยากไร้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐต้องเสยี
ค่าใช้จ่ายในการรักษา เว้นแตไ่ดร้บัอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

  

พระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ. ศ. 2537 

13.ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสิทธิได้รบัการจัดหา น้ าดื่ม น้ าใช้ จาก อบต.   

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 14.บุคคลในชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่
ของตนได ้

  

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 15. การด าเนินโครงการทีม่ผีลกระทบตอ่ชุมชนอย่างรุนแรงทางดา้น
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การท าเหมืองแร่ ต้องไดร้ับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน 
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ภาคผนวก ค. 
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ภาพที่ 1-6 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 

 

  

  

ภาพที่ 1. การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยพร้อมกลุ่มนักศึกษาผู้ช่วยท าการเก็บข้อมูล 

ภาพที่ 2. กลุ่มนักศึกษาผู้ช่วยท าการเก็บข้อมูลการวิจัย ลงพ้ืนที่ท าการเก็บข้อมูล 
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ภาพที่ 3. ผู้วิจัยสอบถามและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่หมู่บ้านนาดีสร้างบง 

ภาพที่ 4. กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินการวิจัยของผู้วิจัย 
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ภาพที่ 5. กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินการวิจัยของผู้วิจัย 

ภาพที่ 6. กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินการวิจัยจากกลุ่มนักศึกษากาผู้ช่วยเก็บข้อมูลการ 
วิจัย 
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ประวัติผูว้ิจัย 
 

นางธรรมเนียบ แก้วหอมค า เกิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2524 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาทท          
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปัจจุบันท างาน ต าแหน่ง อาจารย์ สอนในรายวิชากฎหมายเพ่ือชีวิตและสิทธิมนุษยชน ที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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