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บทบรรณาธิการ

  วารสารวิจัยรำไพพรรณี	 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 เป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่ 

บทความบทความวิจัย	ของนักวิจัย	นักศึกษา	บัณฑิตศึกษา	คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	ที่สนใจมาอย่างต่อเนื่อง 

เป็นปีที่	6	โดยบทความทางวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้	ได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 

ตามสาขา

	 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความวิจัยมาให้พิจารณาตีพิมพ์	 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการ 

พิจารณาบทความ	 (Peer	 reviews)	 ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความทางวิชาการให้มีความถูกต้อง	 

และขอขอบพระคุณ	ทุกท่าน	ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิจัยรำไพพรรณี	ฉบับนี้	ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี

	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	วารสารวิจัยรำไพพรรณี	ปีที่	6	ฉบับที่	2	กุมภาพันธ์-พฤษภาคม	2555	จะสามารถตอบสนองความสนใจ 

ของผู้อ่าน	 และหากท่านผู้สนใจต้องการส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรำไพพรรณี	 สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการวารสาร	 

ซึ่งจะได้ดำเนินการรวบรวม	 คัดกรอง	 เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ต่อไป

      

       

         บรรณาธิการวารสารรำไพพรรณี
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4   วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 6  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2555

ความสับสนวุ่นวายทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ กับยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำ
Socio- Politico-Economic Chaos : The Creativeness of Leader and Leadership

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

บทนำ

	 แนวคดิและยทุธศาสตรก์ารเปน็ผูน้ำในสงัคมมนษุยย์คุโลกาภวิตันน์ีม้อีงคป์ระกอบแตกตา่งไปจากโครงสรา้งและองคป์ระกอบ 
ทางสังคมยุคก่อนๆ	ที่เป็นปัจจัยในการกำหนดลักษณะการเป็นผู้นำของคนในสังคม	ดังนี้
	 1.	 ยุคจีน	 กรีก	 และอาณาจักรโรมัน	 การเป็นผู้นำเน้นที่คุณลักษณะของนักรบ	 นักปกครอง	 และผู้ปกครองสูงสุด	 คือ 
กษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองนคร	ปัจจัยหรือทุนทางการบริหารปกครองเน้นไปที่กำลังทหาร	อาวุธยุทโธปกรณ์
	 2.	 ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม	การเป็นผู้นำที่ดีต้องอาศัยปัจจัยด้านวิชาการ	เทคโนโลยี	ความชำนาญ	และเครื่องจักร	เครื่องยนต์	 
และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอุตสาหกรรม
	 3.	 ยุค	ปฏิวัติเขียว	คือการพัฒนาการเกษตร	ปัจจัยการบริหารการปกครองที่ผู้นำต้องตระหนักและให้ความสำคัญ	คือ	ที่ดิน 
เพื่อการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร	และสภาพแวดล้อมทางภูมศาสตร์
	 4.	 ยุคเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองที่การเป็นผู้นำแบบเจ้าผู้ครองนครหรือกลุ่มอำนาจของบุคคลถูกเปลี่ยนด้วยการถ่ายโอน 
อำนาจจากเจ้าผู้ครองนครไปเป็นอำนาจของประชาชนโดยรวมเรียกว่าเป็นยุคประชาธิปไตย
	 ในยุคระบอบประชาธิปไตยนี้ในระยะต้นๆ	ทัศนคติ	ค่านิยม	ต่อระบบเจ้าผู้ครองนครยังมีอิทธิพลเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
โดยทั่วไป	แต่ก็ได้มีการก่อตัวของระบบตัวแทนอำนาจของประชาชนโดยตรง	ระบอบประชาธิปไตยในระบบ	Parliamentary	System	 
มีผู้นำเป็นกษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองนคร	(King,	Emperor,	Sultan)	เป็นผู้นำสูงสุดและระบบ	Presidential	System	คือมีประธานาธิบดี 
ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเป็นผู้นำสูงสุดในการบริหารการปกครองประเทศ
	 โลกยุคโบราณ	 ไม่ว่าจะมีระบอบการปกครองและระบบการบริหารการปกครองที่มีกษัตริย์หรือประธานาธิบดีเป็นประมุข 
สูงสุดแล้ว	 และมีผู้นำระดับรองๆ	 ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในการบริการการปกครอง	 โครงสร้างและระบบการบริหารจัดการก็ยังคงเน้น 
อำนาจเบ็ดเสร็จของผู้นำทุกระดับ	 คือ	 ให้ความสำคัญของโครงสร้างตำแหน่งทางสังคมศาสตร์ไปพร้อมๆ	 กัน	 คือให้ความสำคัญ 
ของ	 Political	 System	 และ	 Social	 System	 แต่โครงสร้างและระบบเศรษฐกิจ	 (Economic	 structure/System)	 ให้ความสนใจ 
และให้ความสำคัญน้อย	 เพราะสภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์	 มนุษย์พึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ 
ในการดำดงชีวิตได้อย่างอุดมสมบูรณ์
	 เมื่อมาถึงยุคที่ปรากฏการณทางปริมาณของมนุษย์ในโลกหรือในแต่ละประเทศมีจำนวนมากขึ้น	ความขาดแคลนทรัพยากร 
ธรรมชาติเป็นผลทำให้ความขัดแย้งในหมู่มนุษย์เริ่มเกิดขึ้นภายในประเทศหรือสังคมของงตนเองและระหว่างประเทศด้วยปัญหา 
ทางเศรษฐกิจ	 จึงแตกต่างไปจากยุคล่าอาณานิคมที่สภาพภายในสังคมของแต่ละประเทศแต่ละสังคมไม่มีการแก่งแย่งปัจจัยทาง 
เศรษฐกิจ
	 ในยุคปัจจุบันนี้	 ปัจจัยทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคมของตนเองสูงขึ้นและมีความยุ่งยากต่อการบริหาร 
จัดการ	ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศของผู้นำ	ขณะเดียวกันความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกๆ	ด้านที่เป็นฐานของความเจริญ 
เติบโตทางนวัตกรรมสื่อสาร	 ความรู้	 ความคิด	 การกระทำของคนในกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งเจริญรวดเร็วขึ้นอย่างเช่นในยุค 
Globalization	System	มีผลทำให้	Economic	Capital	มีคุณค่าและมีอิทธิพลกระทบสภาพปรากฏการทางสังคมและ	Social	Capital	 
อย่างรุนแรง
	 จากการปะทะหรือกระทบซึ่งกันและกันในปรากฏการณ์และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมนี้	 ส่งผลถึงปัญหาทางด้าน 
การบริหารปกครอง	(Political	Phenomena)	และเกิดปัญหาใน	Political	Condition/Situation
	 ปัญหาปรากฏการณ์ขององค์ประกอบของปัจจัยในการดำรงชีวิตของคนในสังคมหรือประเทศ	 3	 ด้าน	 คือ	 สังคม	
การบริหารปกครอง/	 การเมือง	 และเศรษฐกิจ	 จึงเป็นปรากฏการณ์	 ภาวการณ์	 และสถานการณ์	 ที่ส่งผลกระทบถึงลักษณะผู้นำ	 
(Leader)	 และคุณลักษณะการนำ	 (Leadership)	 ของประมุขของประเทศและผู้นำที่รับผิดชอบการบริหารการปกครองและพัฒนา 
ประเทศหรือสังคมโดยรวม	 มีผลทำให้กรอบแนวความคิด	 และยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำขององค์กร	 องค์การ	 และสถาบันมี 
การเปลี่ยนแปลง	 ปรับเปลี่ยนจุดเน้นแตกต่างกันไปตามปรากฏการณ์	 สภาวการณ์	 และสถานการณ์	 ในสังคมในลักษณะต่างๆ 
กันซึ่งผู้นำจะต้องมีศิลปะ	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	และกลยุทธ์การนำ	 ในการบริหารจัดการภายในองค์กร	ระหว่างองค์การที่แตกต่าง 
กันไปตามสภาพแวดล้อมของสังคมหรือชุมชน	 จึงจะสามารถนำพาองค์การและสมาชิกองค์การ	 หรือ	 โดยรวมก็คือสามารถพา 
ประเทศ	ประชาชน	ให้มีความเจริญรุ่งเรือง	มั่นคง	มั่งคั่ง	ยังยืนได้ตลอดไป
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ยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์

	 โลกมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์	 มุ่งความสำคัญของความ 

เสมอภาคความเป็นธรรมและเชิดชูสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 

การเน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงมุ่งเน้นไปที่สิทธิ 

เสรีภาพและความสำคัญของปัจเจกบุคคลอำนาจรัฐไม่มีความ 

สำคัญสถาบัน	 ระบบ	 และลักษณะเด่นดีของระบบการบริหาร 

การปกครองไมใ่ชส่ิง่สำคญัสำหรบัการสนองตอบสงัคมสว่นรวม 

แตมุ่ง่เนน้	ทีต่อ้งมกีารปรบัเปลีย่น	รือ้	สรา้ง	ซอ่งโครงสรา้ง	ระบบ 

และหลักการ	วิธีการ	ให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์	สภาวการณ์	 

และสถานการณ์	 โดยถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นโดยไม่บังเอิญ 

ไม่ใช่ตั้งใจ	กรอบแนวความคิด	การบริหารการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยตามสมัยยุคโลกาภิวัตน์กำลังเข้าสู่สภาพของ 

ความสับสน	(Chaos)

	 ภายใต้ 	 ปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าวข้างต้น	 

การที่ผู้นำองค์การต่างๆ	 จะสามารถเป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ 

และมีการนำที่บรรลุความประสงค์สุดท้ายของสังคมได	้ ต้องได้ 

ทั้งความพอใจของสังคมส่วนรวมและของปัจเจกบุคคล	 กรณี 

เช่นนี้ผู้นำจะต้องใช้ยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำอย่างไร	 สำหรับ 

ผู้เขียนเองได้ยึดหลักยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำที่เน้น

ระเบียบครบ ระบบดี มีคุณธรรม

เราอยู่ได้ ประชาชนต้องอยู่ดี

เพราะ

เราใช้เงินภาษีจากประชาชน

ในการบริหารงานและพัฒนาตัวเราเอง

	 ยทุธศาสตรน์ีย้งัคงใชไ้ดอ้ยูห่รอืไมใ่นปจัจบุนัและอนาคต 

ที่ความคิดการบริหารการปกครอง	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

กำลังปะทะสรรค์	 (Acculturation)	 กันอยู่ระหว่าง	 สังคมที่เน้น 

ความเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นระบบ	 กับความแตกแยกไม่เป็น 

ระบบและยุ่งเหยิง	 (Unified,	 Systematic	 VS	 Fragmented,	

Unsystematic,	Chaotic)

	 ในบทความนี้ผู้เขียนจึงขอยกเอากรอบแนวคิดเคร่าๆ 

ของทฤษฎีการกระทำมนุษย์	(Action	Theory)	ซึ่งต่างก็มีกรอบ 

แนวคิดแตกต่างหลายมุมมองในทฤษฎีองค์การ	(Organization	

Theory)	 ซึ่งทฤษฎีการกระทำเน้นเรื่องคุณค่าและอุดมการณ์ 

ปัจเจกบุคคล	 แต่ทฤษฎีองค์การเน้นเรื่อง	 Science	 and	 

Technology	ในการบรหิารและพฒันาองคก์ารจากกรอบแนวคดิ 

ทั้งสองทฤษฎีนี้	 ผู้นำมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนด 

ยุทธศาสตร์การนำ	ในบทบาทหน้าที่	ความรับผิดชอบที่จะเสริม 

บุคลิกลักษณะผู้นำ	 และภาวะผู้นำ	 ภายใต้กรอบ	 Behavioral	

Science	ได้อย่างเหมาะสมได้อย่างไร

	 ทฤษฎีการกระทำของมนุษย์ในมุมมองปรัชญาสังคม 

ศาสตร์

	 ทฤษฏขีองแนวคดิการพฒันาคณุคา่ปจัเจกบคุคลมากกวา่

องค์การ	มุมมองของทฤษฎีนี้	คือ

	 1.	 ความตงึเครยีดในความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัเจกบคุคล 

กับองค์การ

	 2.	 ชวีติของมนษุยส์ว่นใหญ	่ถกูครอบงำโดยองคก์ารและ 

ระบบราชการที่ยึดหลักการจัดการองค์การตามลำดับขั้น-ชั้น

(Robert	B.	Denhardt.1984)1

	 3.	 องค์การเข้ามามีบทบาทอิทธิพลเหนือปัจเจกบุคคล	

กำหนดวิถีชีวิต	โลกทัศน์และเสรีภาพ	(Freedom&Imperative)	 

ของปัจเจกบุคคลในองค์การ

ทางแก้ในประเด็น 3 ประการ คือ

	 1.	 องค์การน่าจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาปัจเจก 

บุคคลเป็นอันดับแรก

	 2.	 ตั้งความหวังว่าคุณลักษณะและปัจเจกบุคคลดีส่งผล 

ต่อประสิทธิภาพ	กระบวนการจัดกิจกรรมขององค์การ

	 3.	 ต้องถือว่าคุณค่าของมนุษย์และเสรีภาพเป็นแก่นแท้ 

ของมนุษย์	 (Immanuel	 Kant,	 David	 Walford	 2003.) 

จากแนวคิดทั้ง	 3	 ประการ	 เป็นการคำนึงถึง	 Human	Capital 

และ	 Human	 Resources	 ที่ถูกวัฒนธรรม	 (Role	 Culture) 

กำหนดบทบาทของมนษุยไ์วเ้ปน็การลว่งหนา้	ตามแนวคดิทฤษฎ	ี 

มานุษยวิทยา	 สังคมวิทยาและวัฒนธรรม	 องค์การได้มีแนว 

ความคิดดึงเอาจิตวิทยาและจิตวิทยาสังคมเข้ามาช่วยแก้ไข 

ความขัดแย้งและกำหนดวาทะกรรมใหม่ที่เรียกว่า	 จริยธรรม	

ขององค์การ	(Ethics	Organization)

	 การเน้นจริยธรรมองค์การ	 เป็นแนวความคิดและความ 

เข้าใจว่าองค์การตั้งอยู่เหนือคน	 เพราะองค์การเท่านั้นที่จะทำ 

ให้คนมีสภาพที่ดีขึ้น	 สุขสบายขึ้น	มีชีวิตมั่นคงมั่งคั่ง	 ความเชื่อนี้ 

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนที่ให้ความสำคัญและ 

ความจำเป็นขององค์การ	 (Organization	 Imperative) 

มากกว่าค่านิยมที่มุ่ งมองความสำคัญของปัจเจกบุคคล 

(Individual	 Imperation)	 หรือความสำคัญของลักษณะผู้นำ 

และภาวะผู้นำองค์การ

	 จากทฤษฎีการกระทำ	 มีมุมมองในทางการจัดการและ 

บริหารองค์การ	 คือ	 แยกความจำเป็นของปัจเจกบุคคลและ 

ความจำเป็นองค์การที่มีคุณลักษณะ	2	ด้าน
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	 William	G.Scott,	Aavid	K.	Hart	1979.	ให้ความเห็นว่า

การใหค้วามสำคญัขององคก์ารมากกวา่ความสำคญัของปจัเจก 

บุคคล	 ทำให้สังคมมนุษย์	 วิวัฒนาการการบริหารการปกครอง 

ไปสู่ระบบเผด็จการรวบยอด	(Totalitarianism)

	 ในฐานะนักพัฒนาสังคม	 นักการเมือง	 นักปกครอง 

นักพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจบริการหรือแม้แต่เกษตรกรจะต้อง 

พจิารณาแนวความคดิทฤษฎกีารกระทำใหผ้สมสอดคลอ้งไปกบั 

บทบาทของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์บุคคล	 และต้องดึง 

องคป์ระกอบ	เชน่การกระทำของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง	กบัสงัคมวทิยา 

มานุษยวิทยาพร้อมกับต้องคิดไกลไปถึงทฤษฎีของ	 Human	 

Needs	 มาประกอบด้วย	ทั้งนี้ต้องอาศัยกระบวนการทางวิทยา 

การนานาสาขามาทำการวิเคราะห์	 สังเคราะห์จนเกิดรูปธรรม 

ความคิดความเป็นเอกภาพทางสังคม/	 ประชาคม	 (Social 

Unity/	 Unique	 of	 Society)	 เมื่อมาถึงจุดนี้ได้จึงจะเกิดความ 

สมานฉันท์	 ความสามัคคี	 และความเป็นพลังเข้มแข็งของ 

ชุมชน/	มวลชน	ประเทศ

	 เมื่อหยิบยก	 Action	 Theory	 มาเป็นทฤษฎีเดียวก็จะมี 

ความวุ่นวายมากในการพัฒนาปฏิรูปทางการเมือง	 การบริหาร 

การปกครอง	ดงันัน้	การปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 กับการปกครองตามระบอบ 

ประชาธปิไตยทีป่ระมขุมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน	 

กลยุทธ์การบริหารการปกครองเพื่อความสุขสงบสันติ	 เป็น 

ปึกแผ่น	แน่นหนาจึงต้องมีกรอบแนวคิดในการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 

แตกต่างกันออกไปตามคุณลักษณะที่สำคัญๆ	 ของมนุษย์	 และ 

นำทฤษฎอีงคก์ารมาบรูณาการกำหนดโครงสรา้ง	ระบบ	หลกัการ	 

วิธีการ	 และกระบวนการในการพัฒนาสังคมและการบริหาร 

การปกครอง	(การเมือง)

	 อย่างไรก็ตาม	 สัญชาติญาณมนุษย์ต้องสังกัดองค์กรและ 

องค์การ	 แต่เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันแล้วก็จะเกิดสภาพอย่างหนึ่ง 

ที่แน่นอนคือความขัดแย้ง	 (Conflict)	 มีทั้ง	 Individual	 Conflict	 

และ	Organization	Conflict	สาเหตุความขัดแย้งมาจากเหตุผล	 

3	ประการ

ความสำคัญของปัจเจกบุคคล ความสำคัญขององค์การ

1.	ธรรมชาติมนุษย์เปลี่ยนไม่ได้ 1	ความเป็นมนุษย์เปลี่ยนได้	(Socialisation	Process)

2.	การรักษาความเป็นปัจเจกบุคคล 2	Social	Norms	(กฎเกณฑ์)

3.	ปัจเจกบุคคลเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น 3ความเป็นเอกภาพขององค์การ

4.	ความเป็นชุมชน 4	Professionality

5.	ความเป็นไปตามธรรมชาติ 5	กำหนด	Policy,	Program,	Project

6.	ความเต็มใจ	สมัครใจ 6.	Rule	and	Regulation

	 	 1.	จริยธรรม	คุณธรรม	และมโนธรรม

	 	 2.	ปัจจัยส่วนบุคคล	(Individual	Charactors)

	 	 3.	จุดมุ่งหมายปลายทาง	(Ultimate	Goals)

	 1.	 จริยธรรม	 คุณธรรม	 และมโนธรรม	 เป็นภาวะของ 

จติใจความรูส้กึนกึคดิทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัเิปน็ประจำของบคุคล 

ในสภาพปกตหิรอืไมป่กต	ิแลว้จะเกดิเปน็ความทรงจำ	ทัง้ดา้นด	ี 

ไม่ดี	แล้วจะจดจำไว้แล้วจะส่งผลไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรม 

ตอบสนองความต้องการของตน	ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี	จะเป็นภาพ 

ที่แสดงออกสู่สายตาของสมาชิกในสังคม	 สภาพของจริยธรรม 

จะมีผลทำให้บุคคลเกิดภาวะแปลกแยก/	อัญภาวะ	(Alienation)	 

คอืภาวะทีบ่คุคลพงึพอใจ	หรอืเชือ่ทัง้ตอ่ตวัเองผูอ้ืน่	หรอืองคก์าร 

เพราะมีความรู้สึกถูกครอบงำภายใจ้องค์การ	 ทำให้เกิดความ 

รู้สึกว่าตนเองขาดความเป็นธรรมชาติของบุคคลที่จะตัดสินใจ 

ด้วยตนเอง

	 2.	ปัจจัยส่วนบุคคล	บุคคลย่อมมีความคิด	ความรู้สึกใน 

ความสำคญัของตนเองและผู้อื่น	การทีบ่คุคลจะสามารถปรับตัว 

เองให้สามารถทำอะไรแล้วเป็นทั้งความพอใจของตนเองและ 

ตนเองรู้สึกว่าผู้อื่นพอใจในการกระทำของตนเองด้วย	และตนเอง 

กม็คีวามคดิวา่ตนสามารถทำใหผู้อ้ืน่พอใจในการอยูร่ว่มกนัหรอื 

ทำงานร่วมกัน	 ความคิดเช่นนี้	 ก่อให้เกิดคุณลักษณะผู้นำและ 

ภาวะผู้นำ

	 3.	 จุดมุ่งหมายปลายทาง	 เป็นการกำหนดภาพลักษณ์	

(Image)	 ของบุคคลถึงผลการปฏิบัติงานของตนเองและหรือ 

การปฏิบัติงานขององค์การ	 หากมองภาพลักษณ์แล้วตรงกับ 

ความนึกคิดของตน	 ความขัดแย้งภายในตัวเองก็ไม่มี	 และเมื่อ 

มองเห็นความเป็นปึกแผ่นของการอยู่ร่วมกัน	(Coheseiveness)	 

ก็จะเกิดความรู้สึกความรักความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 

เกิดภาพที่ทุกๆ	 คนยอมรับในความสำคัญของแต่ละคน	 โดยมี 

ปจัจยัชีว้ดัเชงิประจกัษค์อืคา่นยิม	เปา้หมาย	และสภาพจรยิธรรม 

องค์การ	และผลรวม	คือ	Peace,	Oder,	Coheseiveness	และ	 

Unity	ขององค์การ	หรือภายในบุคคล	ความขัดแย้งก็จะไม่เกิดขึ้น 

ในตัวเองและในองค์การ	การปฏิรูปและพัฒนาสังคม
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ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

	 ตามแนวคิดทฤษฎีการกระทำ	 เน้นความเชื่อมั่นในสภาวะ 

ตนเอง	 และความรู้สึกนึกคิดโดยการแสดงออกอย่างหนึ่ง	 คือ 

การทีเ่ชือ่วา่ตนเองมเีสรภีาพและตอ้งไดก้ระทำสิง่หนึง่สิง่ใดตาม 

เสรีภาพของตนให้ได้	 ด้วยความเชื่อเช่นนี้	 จึงเกิดการกระทำ	 

ที่รุนแรง	 (Radicalization)	 เป็นลักษณะองค์กรหรือองค์การที่ 

รุนแรงและปัจเจกบุคคลที่รุนแรง	 (Radicalised	Organization/	 

Radicalized	Person)

	 ในทางจิตวิทยา	 บุคคลจะมีความเชื่อว่าตนเองมีความรู้ 

และเชื่อว่ารู้จริงๆ	 (Ontology)	 และด้วยความเชื่อนี้เองบุคคล 

จะเกิดความคิดเปรียบเทียบตัวเองกับกลุ่มตนหรือองค์กรและ 

องค์การ	 หากขัดแย้งกับความรู้สึกเชื่อในตัวเองความขัดแย้ง 

ก็จะเกิดขึ้น	 ทั้งในรูปเก็บกดและระเบิดออก	 เกิดภาพความ 

ขัดแย้งหรือสมัครสมานสามัคคีในโลกมนุษย์ปัจจุบัน	 สภาพ 

ความขัดแย้งมีผลมาจากความรู้สึก	 ความเชื่อ	 ความเข้าใจ	 

ที่ถูกต้อง	 และนำมาซึ่งความจำเป็นที่จะต้องค้นหาความแม่นยำ 

ในสภาพของแต่ละปรากฏการณ์และลำดับปัจจัยจำเป็นก่อน 

หลังของการคิด	 การตัดสินใจ	 และการกระทำที่จะส่งให้เกิดผล 

ของงานที่ได้จากการกระทำ

	 การปฏิรูปหรือพัฒนาสังคม	 (การบริหารการปกครอง/

การเมือง)	เพื่อความสงบสุข	สันติ	และความจำเป็นก้าวหน้า

ในสงัคม	ทางสงัคม	ของสงัคม	หรอืโดยรวม	คอื	ของประเทศแลว้	

การดำเนินการจะต้องนำทุกๆ	ศาสตร์เข้ามาบูรณาการอย่าง

สอดคล้องกันด้วยกระบวนการต่างๆ	คือ

	 	 1.	Socialization	Process

	 	 2.	Phenomena	Analysis

	 	 3.	Matrix	Analysis

	 เมื่อบุคคลผ่านกระบวนการเรียนรู้ครบทั้ง	 3	 ระบบแล้ว 

มนุษย์จะเป็นผู้มีสภาพบนพื้นฐานความรู้และเพิ่มระดับความคิด	 

ความรอบคอบในการพินิจพิจารณาบนฐานข้อมูลข่าวสารทาง 

วิชาการ	 ทำให้บุคคลสามารถแยกและลำดับความสำคัญ 

ก่อน-หลัง	 ของปัจจัยและสภาพการพัฒนาสังคมพัฒนาการ 

บริหาร	 การปกครองและการพัฒนาความจำเป็นของมนุษย์ได้ 

อย่างรอบคอบ	 มีความสัมฤทธิผลอย่างแท้จริง	 นั่นคือ	 มนุษย์	 

(บุคคล)	 มีปรัชญาหาความรู้ความจริง	 (Ontology)	 ที่แท้จริง 

และมีศักยภาพแยกแยะตัดสินใจใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

ตามสภาวการณ์และสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม	 การแก้ปัญหา 

หรือการปฏิรูปหรือพัฒนาพื้นฐานองค์ประกอบทางสังคมได้ดี	 

กระบวนการเรียนรู้ทั้ง	3	ระบบนั้น	สามารถจัด

กระบวนการสัมพันธ์ต่อเนื่องในกิจกรรม	ตามแผนภาพ

1.	Socialisation	Process

2.	Phenomena	Analysis

3.	Matrix	Analysis
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มองเห็นความเปนปกแผนของการอยูรวมกัน (Coheseiveness)  ก็จะเกิดความรูสึกความรักความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล 
เกิดภาพที่ทุกๆ คนยอมรับในความสําคัญของแตละคน โดยมีปจจัยชี้วัดเชิงประจักษคือคานิยม  เปาหมาย และสภาพจริยธรรม
องคการ และผลรวม คือ  Peace, Oder, Coheseiveness และ Unity  ขององคการ หรือภายในบุคคล  ความขัดแยงก็จะไม
เกิดขึ้นในตัวเองและในองคการ 
  
การปฏิรูปและพัฒนาสังคม 
 ตามแนวคิดทฤษฎีการกระทํา  เนนความเชื่อม่ันในสภาวะตนเอง และความรูสึกนึกคิดโดยการแสดงออกอยางหน่ึง 
คือ การที่เชื่อวาตนเองมีเสรีภาพและตองไดกระทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดตามเสรีภาพของตนใหได  ดวยความเชื่อเชนน้ี จึงเกิดการ
กระทําที่รุนแรง (Radicalization) เปนลักษณะองคกรหรือองคการที่รุนแรงและปจเจกบุคคลที่รุนแรง (Radicalised 
Organization/ Radicalized Person)   
 ในทางจิตวิทยา บุคคลจะมีความเชื่อวาตนเองมีความรูและเชื่อวารูจริงๆ (Ontology)  และดวยความเชื่อน้ีเองบุคคล
จะเกิดความคิดเปรียบเทียบตัวเองกับกลุมตนหรือองคกรและองคการ หากขัดแยงกับความรูสึกเชื่อในตัวเอง ความขัดแยงก็จะ
เกิดขึ้น ทั้งในรูปเก็บกดและระเบิดออก เกิดภาพความขัดแยงหรือสมัครสมานสามัคค ี
 ในโลกมนุษยปจจุบัน สภาพความขัดแยงมีผลมาจากความรูสึก ความเชื่อ  ความเขาใจที่ถูกตอง และนํามาซ่ึง
ความจําเปนที่จะตองคนหาความแมนยําในสภาพของแตละปรากฏการณและลําดับปจจัยจําเปนกอนหลังของการคิด  การ
ตัดสินใจ และการกระทําที่จะสงใหเกิดผลของงานที่ไดจากการกระทํา 
 การปฏิรูปหรือพัฒนาสังคม (การบริหารการปกครอง/การเมือง) เพื่อความสงบสุข  สันติ และความจําเปนกาวหนา
ในสังคม ทางสังคม ของสังคม หรือโดยรวม คือ ของประเทศแลว การดําเนินการจะตองนําทุกๆ ศาสตรเขามาบูรณาการอยาง
สอดคลองกันดวยกระบวนการตางๆ คือ 
 1. Socialization  Process 
 2. Phenomena Analysis 
 3. Matrix Analysis 
 เม่ือบุคคลผานกระบวนการเรียนรูครบทั้ง 3 ระบบแลว มนุษยจะเปนผูมีสภาพบนพื้นฐานความรูและเพิ่มระดับ
ความคิด  ความรอบคอบในการพินิจพิจารณาบนฐานขอมูลขาวสารทางวิชาการ  ทําใหบุคคลสามารถแยกและลําดับ
ความสําคัญกอน-หลัง ของปจจัยและสภาพการพัฒนาสังคม  พัฒนาการบริหาร  การปกครองและการพัฒนาความจําเปนของ
มนุษยไดอยางรอบคอบ  มีความสัมฤทธิผลอยางแทจริง น่ันคือ มนุษย (บุคคล) มีปรัชญาหาความรูความจริง (Ontology) ที่
แทจริงและมีศักยภาพแยกแยะตัดสินใจใชความรูไดอยางเหมาะสมตามสภาวการณและสถานการณไดอยางเหมาะสม การ
แกปญหาหรือการปฏิรูปหรือพัฒนาพื้นฐานองคประกอบทางสังคมไดดี กระบวนการเรียนรูทั้ง 3 ระบบน้ัน  สามารถจัด
กระบวนการสัมพันธตอเน่ืองในกิจกรรม ตามแผนภาพ 
1. Socialisation Process 
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2. Phenomena Analysis 
 
 
 
 
 
 
3. Matrix Analysis 
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ขั้นที่ 5 

 

การเตรียมความพรอมและยุทธศาสตรการเปนผูนํา 

 ไดกลาวมาแลวในตอนที่พูดถึง Socialization Process Phenomena Analysis และ Matrix Analysis วาเปน
ยุทธศาสตรและยุทธศิลปของการเตรียมความพรอมของคนในองคการและในสังคมที่ตองดําเนินการทั้งในตัวผูนําและสมาชิก
องคการ 
 ในยุคโลกาภิวัตนภารกิจอันสําคัญยิ่งของผูนําที่ทําใหการนํามีประสิทธิภาพเชิงการบริหารจัดการและเกิดประสิทธิผล
และความสัมฤทธ์ิผลแบบ “ถูกใจและไดงาน” ผูนําจะตองมีสมรรถนะผสมผสานศาสตรการพัฒนาคนและพัฒนางานเขา
ดวยกันอยางกลมกลืนที่สุดพรอมกับตองทํากิจกรรมการบริหารจัดการองคการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขากับแบบแผนของ
โลกและตองมองโลกาภิวัตนในภาพใหมๆ กวางไกลทุกๆ ดาน (Reglobalisation/ Post Globalization) 
 ในดานความรูสึกนึกคิดและการยึดติดความตองการความเปนประชาธิปไตยหลายมิติ (Redemocratiation/ Post 
Democratisation) แตจุดเนนย้ํากลับแคบเขาสูคุณคาและความจําเปนของปจเจกบุคคลมากกวาองคการ (ตามกรอบแนวคิด
ทฤษฎีการกระทํา)  ผูนําจึงจําเปนตองมีสมรรถนะและศักยภาพของความรูความคิดและปญญาในการพัฒนาคนทั้งในองคการ
และนอกองคการอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ เชิงประสิทธิผลขององคการหรือของสังคม/ประเทศ 
 ภายใตปรากฏภาวการณและสถานการณสังคมประชาธิปไตยดังกลาว ผูนําจึงตองมีกลยุทธในการสรางสมพฤติกรรม
ผูนําและพฤติกรรมการนําในกรอบโลกาภิวัตนเชิงรุก (Active Globalization) ในลักษณะการ  มองใหไกลทําใจกวาง (Look 
Beyond Yourself) คือตองมองใหไกลและกวางในทุกๆ มิติวาองคการ/สังคม/ประเทศจะกาวหนาหรือจะเปนไปในอนาคต
อยางไรจึงจะเกิดความพึงพอใจ (Self -Assurance) ของคนสวนใหญ หรือคนรูจักปรับปรุงตัวเอง (Self-Improvement) เพื่อ
สรางความเปนปกแผนแนนเหนียว (Coheseiveness) ขององคการ ทั้งน้ีเพื่อสนองปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการกระทําที่มุงเนน

Conditions 

Socio 

Politico 

Economic 

Phenomena 

Situations 

Paradigm-shift Vision Image 

Expectation 

Perception 

Satisfaction 

Royalty 

Or 

Loyalty 

What  ทําอะไร 

Why  เพราะเหตุใด 

การกําหนดส่ิงที่ตองการวิเคราะห 

กําหนดปญหา 

กําหนดหลักการใชเทคนิค 5W1H 

พิจารณาแยกแยะใชเทคนิค 5W1H Who ใคร 

Where  ที่ไหน 

When  เม่ือไหร 

How  ทําอยางไร 

สรุปผลการวิเคราะห เหตุทุกๆ ดาน ความคิด ปญญา งาน 
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2. Phenomena Analysis 
 
 
 
 
 
 
3. Matrix Analysis 
 
 

ขั้นที่ 1          

ขั้นที่ 2         

ขั้นที่ 3        

ขั้นที่ 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 5 

 

การเตรียมความพรอมและยุทธศาสตรการเปนผูนํา 

 ไดกลาวมาแลวในตอนที่พูดถึง Socialization Process Phenomena Analysis และ Matrix Analysis วาเปน
ยุทธศาสตรและยุทธศิลปของการเตรียมความพรอมของคนในองคการและในสังคมที่ตองดําเนินการทั้งในตัวผูนําและสมาชิก
องคการ 
 ในยุคโลกาภิวัตนภารกิจอันสําคัญยิ่งของผูนําที่ทําใหการนํามีประสิทธิภาพเชิงการบริหารจัดการและเกิดประสิทธิผล
และความสัมฤทธ์ิผลแบบ “ถูกใจและไดงาน” ผูนําจะตองมีสมรรถนะผสมผสานศาสตรการพัฒนาคนและพัฒนางานเขา
ดวยกันอยางกลมกลืนที่สุดพรอมกับตองทํากิจกรรมการบริหารจัดการองคการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขากับแบบแผนของ
โลกและตองมองโลกาภิวัตนในภาพใหมๆ กวางไกลทุกๆ ดาน (Reglobalisation/ Post Globalization) 
 ในดานความรูสึกนึกคิดและการยึดติดความตองการความเปนประชาธิปไตยหลายมิติ (Redemocratiation/ Post 
Democratisation) แตจุดเนนย้ํากลับแคบเขาสูคุณคาและความจําเปนของปจเจกบุคคลมากกวาองคการ (ตามกรอบแนวคิด
ทฤษฎีการกระทํา)  ผูนําจึงจําเปนตองมีสมรรถนะและศักยภาพของความรูความคิดและปญญาในการพัฒนาคนทั้งในองคการ
และนอกองคการอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ เชิงประสิทธิผลขององคการหรือของสังคม/ประเทศ 
 ภายใตปรากฏภาวการณและสถานการณสังคมประชาธิปไตยดังกลาว ผูนําจึงตองมีกลยุทธในการสรางสมพฤติกรรม
ผูนําและพฤติกรรมการนําในกรอบโลกาภิวัตนเชิงรุก (Active Globalization) ในลักษณะการ  มองใหไกลทําใจกวาง (Look 
Beyond Yourself) คือตองมองใหไกลและกวางในทุกๆ มิติวาองคการ/สังคม/ประเทศจะกาวหนาหรือจะเปนไปในอนาคต
อยางไรจึงจะเกิดความพึงพอใจ (Self -Assurance) ของคนสวนใหญ หรือคนรูจักปรับปรุงตัวเอง (Self-Improvement) เพื่อ
สรางความเปนปกแผนแนนเหนียว (Coheseiveness) ขององคการ ทั้งน้ีเพื่อสนองปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการกระทําที่มุงเนน

Conditions 

Socio 

Politico 

Economic 

Phenomena 

Situations 

Paradigm-shift Vision Image 

Expectation 

Perception 

Satisfaction 

Royalty 

Or 

Loyalty 

What  ทําอะไร 

Why  เพราะเหตุใด 

การกําหนดส่ิงที่ตองการวิเคราะห 

กําหนดปญหา 

กําหนดหลักการใชเทคนิค 5W1H 

พิจารณาแยกแยะใชเทคนิค 5W1H Who ใคร 

Where  ที่ไหน 

When  เม่ือไหร 

How  ทําอยางไร 

สรุปผลการวิเคราะห เหตุทุกๆ ดาน ความคิด ปญญา งาน 

การเตรียมความพร้อมและยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำ 

	 ได้กล่าวมาแล้วในตอนที่พูดถึง	 Socialization	 Process	 

Phenomena	Analysis	และ	Matrix	Analysis	ว่าเป็นยุทธศาสตร์	 

และยุทธศิลปของการเตรียมความพร้อมของคนในองค์การ	 

และในสังคมที่ต้องดำเนินการทั้งในตัวผู้นำและสมาชิกองค์การ	

	 ในยุคโลกาภิวัตน์ภารกิจอันสำคัญยิ่งของผู้นำที่ทำให้	 

การนำมีประสิทธิภาพเชิงการบริหารจัดการและเกิดประสิทธิผล	 

และความสัมฤทธิ์ผลแบบ	 “ถูกใจและได้งาน”	 ผู้นำจะต้องมี	 

สมรรถนะผสมผสานศาสตร์การพัฒนาคนและพัฒนางานเข้า	 

ด้วยกันอย่างกลมกลืนที่สุดพร้อมกับต้องทำกิจกรรมการบริหาร	 

จัดการองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ากับแบบแผนของ	 

โลกและต้องมองโลกาภิวัตน์ในภาพใหม่ๆ	 กว้างไกลทุกๆ	 ด้าน	

(Reglobalisation/	Post	Globalization)	

	 ในด้านความรู้สึกนึกคิดและการยึดติดความต้องการ

ความเป็นประชาธิปไตยหลายมิติ	 (Redemocratiation/	 Post		 

Democratisation)	 แต่จุดเน้นย้ำกลับแคบเข้าสู่คุณค่าและ	 

ความจำเป็นของปัจเจกบุคคลมากกว่าองค์การ	 (ตามกรอบ	 

แนวคิดทฤษฎีการกระทำ)	 ผู้นำจึงจำเป็นต้องมีสมรรถนะ	 

และศักยภาพของความรู้ความคิดและปัญญาในการพัฒนาคน
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ทั้งในองค์การและนอกองค์การอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง	 เพื่อให้	 

บรรลุผลสำเร็จ	 เชิงประสิทธิผลขององค์การหรือของสังคม/	 

ประเทศ	

	 ภายใต้ปรากฏภาวการณ์และสถานการณ์สังคม	 

ประชาธิปไตยดังกล่าว	 ผู้นำจึงต้องมีกลยุทธ์ในการสร้างสม	 

พฤติกรรมผู้นำและพฤติกรรมการนำในกรอบโลกาภิวัตน์เชิงรุก	 

(Active	 Globalization)	 ในลักษณะการมองให้ไกลทำใจกว้าง	 

(Look	Beyond	Yourself)	 คือต้องมองให้ไกลและกว้างในทุกๆ	

มิติว่าองค์การ/สังคม/ประเทศจะก้าวหน้าหรือจะเป็นไปในอนาคต	 

อย่างไรจึงจะเกิดความพึงพอใจ	 (Self	 -	 Assurance)	 ของคน	 

ส่วนใหญ่	 หรือคนรู้จักปรับปรุงตัวเอง	 (Self	 -	 Improvement)		 

เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นแน่นเหนียว	 (Coheseiveness)		 

ขององค์การ	 ทั้งนี้เพื่อสนองปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการกระทำ	 

ที่มุ่งเน้น	 กระตุ้นให้มนุษย์รู้จักมองโลกให้กว้างขึ้น	 และไม่ให้	 

วัฒนธรรมจริยธรรมองค์การมาครอบงำความคิดปัจเจกบุคคล	 

แนวคิดทฤษฎี	การกระทำเช่นว่านี้	จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

ในการจัดการภาครัฐ/	 ภาคเอกชน	 คือการเปลี่ยนแปลงการ	 

จัดการในองค์การที่ป้องกันไม่ให้องค์การครอบงำความเป็น	 

เสรีภาพของปัจเจกบุคคล	 ผู้นำจะเชื่อยอมรับและทำได้หรือไม่	 

ก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมในตัวเองของผู้นำและผู้ตาม	 

หรือสมาชิกองค์การหรือประชาชนในประเทศให้ เข้าสู่	 

กระบวนการตัดสินใจแบบเห็นพ้องต้องกันในนโยบายและกรอบ	 

การบริหารจัดการทุกๆ	 ด้านขององค์การ	 (Work	 Together	 

With	the	People)	ภาวะผู้นำใหม่	:	ผู้นำเชิงวิเคราะห์	(Critical		 

Leadership)	

	 การที่บุคคลจะมีภาวะผู้นำเชิงวิเคราะห์ได้อย่างจริงจังนั้น	 

บุคคลผู้เป็นผู้นำจะต้องสร้างสมและพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ	 

และคุณลักษณะภาวะผู้นำ	(Leader	Leadership)	หลักที่สำคัญ	 

4	คุณลักษณะ	

	 	 1.	Scientific	Leader,	_	Leadership.	

	 	 2.	Democratic	Leader,	_	Leadership.	

	 	 3.	Charismatic	Leader,_	Leadership.	

	 	 4.	Autocratic	Leader,_	Leadership.	

	 คุณลักษณะหลักที่สำคัญ	 4	 ประการนี้เป็นคุณลักษณะ	 

ที่ในตัวของมันเองเกื้อกูลภายในลักษณะนั้นๆ	แต่ขณะเดียวกัน	 

ก็เกื้อกูลประสานสัมพันธ์เชิงประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผล	 

ของการบริหารจัดการในภาพรวม	 คือถ้าผู้นำมีและได้ใช้	 

คุณลักษณะ	 4	 ประการนี้อย่างครบถ้วนและจริงจังต่อเนื่อง	 

ศักดิ์ศรีขององค์การและการบารมีผู้นำจะเกาะเกี่ยวกันอย่าง	 

แนบสนิท	

	 สำหรับลักษณะ	 Autocratic	 นั้น	 มีจุดเด่น	 คือ	 ความ	 

เด็ดเดี่ยว	ที่ผู้นำกล้าปฏิบัติเพราะมีแรงบันดาลใจ	(Inspiration)	 

และแรงกระตุ้นความกล้าตัดสินใจ	(Aspiration)	จากคุณลักษณะ		 

3	 ลักษณะข้างต้น	 ยิ่งมีการจัดการ	 Team	 Leader	 ที่ดีมีความ	 

เหมาะสม	พลัง	 Autocratic	 จะเพิ่มทวีอย่างมาก	ซึ่งมีคำพูดใน

แนวความคิดผู้นำที่ดี	 คือ	 ต้องกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวใน

การสั่งการ	และกล้าอย่างเด็ดเดี่ยวในการเปลี่ยนแปลง	

	 คุณลักษณะผู้นำหลัก	 4	 ประการเป็นองค์ประกอบการ	 

สร้างเอกลักษณ์ผู้นำ	 ผู้นำที่จะสร้างคุณลักษณะ	 4	 ประการให้	 

ตัวเองได้นั้นจะต้องไม่คิดหรือทำตามคุณลักษณะทฤษฎีผู้นำ	 

แบบ	Trait	Model,	Behavioral	Model,	Situation	Model	หรือ		 

Visionary	Model	แต่จะต้องศึกษาคุณลักษณะผู้นำของรูปแบบ	 

เหล่านี้	 แล้วสร้าง	Critical	 Leadership	 ให้แก่ตัวเอง	 เพื่อสร้าง	 

รูปแบบผู้นำ	 Imaginative	 Model	 ที่จะเป็นผู้สร้างนวัตกรรม	 

คุณลักษณะผู้นำและนวัตกรรมของผลงานภาวะผู้นำใหม่	 ก็จะ	 

เกิดขึ้นจากยุทธศาสตร์การวิเคราะห์และผสมผสานยุทธศิลป์	 

การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการนำและการผลิตงานที่ลึกซึ้ง	 

ชัดเจนต่อการบริหารจัดการงานองค์การในแนวใหม่ๆ	 และ	 

ไม่ซ้ำใคร	หรือแม้แต่ตนเอง	(เมื่อได้จัดการมาเป็นระยะเวลาพอ	 

สมควรที่จะต้องเปลี่ยน)	

	 Critical	 Leader,	 Leadership	 จะได้ชื่อว่าเป็นผู้นำใหม่	

และยอมรับได้อย่างสนิทใจและเสริมใส่บารมีได้นั้นปัญหาอยู่ที่	 

ว่าผู้นำคนนั้นจะมีพรสวรรค์ในการกำหนดหลักวิธีการวิเคราะห์	 

และสังเคราะห์ปรากฏการณ์	 ภาวการณ์และสถานการณ์ได้ลึกซึ้ง		 

รอบคอบ	รวบรัดตัดต่อได้มากน้อยและรวดเร็ว	และยิ่งไปกว่านั้น	 

จะต้องสามารถวิเคราะห์	 อิทธิพลทางวัฒนธรรม	 สังคม	 และ	 

องค์การให้หลุดพ้นไปจากสภาพแวดล้อมของการปะทะสรรค์	 

ทางวัฒนธรรม	 (Acculturation)	 ไปสู่ความกลมกลืนทาง

วัฒนธรรม	 (Cultural	 Assimilation)	 กล่าวคือ	 ผู้นำใหม่	 

ผสมผสานกรอบแนวคิดทฤษฎีการกระทำที่ต่อต้านวัฒนธรรม	 

องค์การ	 ให้สามารถกลับมาปรับประยุกต์ความต้องการด้าน	 

ปัจเจกบุคคลให้มากลืนกลายกันกับบทบาทวัฒนธรรมที่	 

เสริมสร้างและประกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรี

องค์การ	

	 ปัญหาการกระทำและการตัดสินใจของภาวะผู้นำ	 

ระหว่างทฤษฎีองค์การและทฤษฎีการกระทำที่เกี่ยวกับคนใน	 

องค์การ	 (หรือสังคม)	 ว่าจะต้องเน้นในจุดไหนของคนในแต่ละ	 

ทฤษฎี	Handy.	1991.	เน้นว่าทฤษฎีองค์การเน้นว่ามนุษย์เป็น	 

ทรัพยากร	 เมื่อมุมมองเป็นเช่นนี้วัฒนธรรมองค์การก็คือการ	 

กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของมนุษย์ไว้ล่วงหน้า	 

แล้วว่าองค์การต้องการบุคคลใด	 อย่างไรไว้แล้วและยังเน้นว่า	 

สามารถเปลี่ยนแปลงได้	 และได้มีการกำหนดกฎระเบียบหรือมี	 

กฎหมายกำหนดไว้แล้ว	 ลักษณะเช่นนี้	 วัฒนธรรมองค์การ	 

เป็นการกำหนดปัจเจกชนเป็นทาสขององค์การ	 (และของผู้นำ)	
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ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

ด้วย	 คือการไม่เปิดโอกาสให้บุคคลใช้ความคิดอ่านของตนเอง	 

(Scott	 และ	 Hart,	 1979.)	 ผู้นำที่ใช้ทฤษฎีองค์การมีความเชื่อ	 

ว่าองค์การและผู้นำเป็นผู้ส่งเสริมให้บุคคลมีสภาพความเป็น	 

อยู่ดีขึ้นในทุกๆ	 ด้าน	 อิทธิพลเชิงวัฒนธรรมองค์การจึงมีผล	 

จูงใจให้บุคคลมีความต้องการสังกัดองค์การ	 เช่น	 มุ่งมั่นที่การ	 

รับราชการ	 (ยังมีการเน้นกระทรวง	 เน้นกรม)	 เยาวชนเลือก	 

โรงเรียน	 มหาวิทยาลัยผู้สนใจงานบริหารงานปกครองมุ่งเน้น	 

เลือกพรรคการเมือง	 ทัศนคติ	 ค่านิยมดังกล่าวนี้เป็นการให้	 

ความสำคัญกับองค์การ	10	ความสำคัญ	ของผู้นำ	ความสำคัญ	 

ของปัจเจกบุคคล	 ความสำคัญขององค์การ	 (Organization		 

Imperative)	 อย่างไรก็ตามบุคคลยังมีความคิดขัดแย้งกันอยู่		 

คือแม้จะติดอยู่กับวัฒนธรรมองค์การ	 แต่ก็ให้คุณค่าและ	 

ความหมายของบุคคล	 เช่น	 การเลือกตั้ง	 เลือกคนแต่ไม่เลือก	 

พรรค	การเรียน	เลือกโรงเรียนแต่ไม่เลือกครู	

	 สำหรับแนวคิดทฤษฎีการกระทำ	 เน้นการไม่ยอมรับ	 

วัฒนธรรมองค์การและการมองมนุษย์เป็นเพียงรูปธรรมสำคัญ

ต่อองค์การ	 แต่ให้เน้นความสำคัญขงปัจเจกบุคคล	 (Individual	

Imperative)	 คือเน้นคุณค่าความเป็นคนทั้งในมิติรูปธรรม	 

(Human	Resources)	 และนามแฝงรูปธรรมของความเป็นคน		 

คือทุนมนุษย์	 (Human	 Capital)	 และให้เน้นจริยธรรมของ	 

องค์การ	(Organization	Ethic)	แม้จะมีความหมายเชิงนามธรรม		 

แต่เมื่อปฏิบัติได้ดีแล้วจะมีผลเป็นรูปธรรมในศักดิ์ศรีของ	 

องค์การปัจเจกบุคคลและผู้นำ	 ดังนั้น	 ผู้นำเชิงวิเคราะห์ต้อง	 

ผสมผสานอัตลักษณ์	 3	 ประการของการบริหารจัดการให้เกิด	 

ประสิทธิภาพในด้านความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีขององค์การ	 

โดยรวม	

ยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำที่มีบารมี 

	 ความหมายของผู้นำที่มีบารมี	 คือ	 ผู้นำที่ถึงพร้อมด้วย	 

จริยธรรม	 คุณธรรม	 มโนธรรมในการทำงานที่ถึงพร้อมด้วย	 

ความรู้	 ความเมตตาปราณีให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน	 ผู้รับบริการ		 

คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและการรู้จักให้อภัยแก่ผู้	 

กระทำผิดไม่มีจิตอาฆาต	 และเป็นผู้พร้อมให้ความช่วยเหลือ	 

สนับสนุนและการอุทิตตนเพื่อสถาบันของประเทศชาติและ	 

ประชาชน	

	 การเป็นผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์	ยุทธศาสตร์สำคัญที่ผู้นำ	 

ต้องกระทำคือ	 การใช้กรอบแนวคิดของทฤษฎีการกระทำและ	 

ทฤษฎีองค์การเป็นปฏิสัมพันธ์การนำสำหรับการดำเนิน	 

กิจกรรมขององค์การหรือของประเทศ	และต้องมีความสามารถ	 

ผสมผสานหรือบูรณาการแนวคิดทฤษฎีสอดแทรกหลายๆ		 

ทฤษฎีมากำหนดเป็นกรอบการดำเนินการพัฒนาจิตใจความ

รู้สึกนึกคิด	 ความต้องการของปัจเจกบุคคลกับกรอบของ

วัฒนธรรมองค์การ	 วัฒนธรรมทางสังคมเข้าด้วยเป็นเอกภาพ

องค์รวมของความมีศักดิ์ศรีขององค์การ	

	 ปัจจัยสำคัญที่ต้องนำมาใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์

การเป็นผู้นำที่เป็นการผสมผสานทฤษฎีต่างๆ	 เข้าด้วยกันคือ	 

Human	 Capital,	 Human	 Resources,	 Rule	 Culture,	 Law		 

and	 Regulation	 ซึ่งจะนำปัจจัยสำคัญมากล่าวเป็นองค์รวม	 

หลักๆ	ดังนี้	

	 1.	 การนำการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคคลในฐานะ	 

เป็น	 Human	 Capital	 ต้องให้ความสำคัญใน	 คุณค่า	 ของคน	 

และของปัจเจกบุคคลอย่าครอบงำคุณค่าของปัจเจกบุคคลด้วย	 

กฎเกณฑ์ขององค์การตลอดทุกๆ	 ด้านอย่ายึดถือจริยธรรม

องค์การให้เป็นปัจจัยครอบงำความคิดของความเป็นปัจเจกบุคคล	 

	 2.	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เมื่อมุมมองด้านทุน

มนุษย์มีคุณค่า	 ผู้นำก็ต้องมีนโยบาย	 แผนงาน	 โครงการ	

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 เพื่อให้มีความมุ่งมั่นในอุดมการณ์	

อุดมคติในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของ

สถาบันชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	ราชบัลลังก์ด้วยหลักการ	 

สำคัญ	ดังนี้	

	 	 2.1	 การกระตุ้นให้บุคคลมีความผูกพันและยอมรับ

ในความสำคัญขององค์การ	ผู้นำและปัจเจกบุคคลที่มี	

ความสัมพันธ์กันเป็นพลังหนึ่งเดียวในการพัฒนาองค์การและ

ประเทศ	

 

 แผนภาพที่ 1	 การกระตุ้นและสร้างอุดมคติของ

ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทุนทางอุดมคติ	 อุดมการณ์	 การที่ผู้นำ

ระดมความคิกเกี่ยวกับอุดมคติ	 อุดมการณ์ให้มนุษย์มีจิตมุ่งมั่น	 

ผูกพันอยู่กับองค์การ	 ผู้นำและคุณค่าปัจเจกบุคคล	 ให้มีความ	 

ผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นจนทำให้มนุษย์ยอมรับ	 ทับซ้อน	 

เป็นวงกลมเดียวกันได้นั้นผู้นำจะเป็นผู้มีความหมายและมี	 

บารมีเพราะสามารถสร้างอุดมคติ	 อุดมการณ์ของมนุษย์ที่เป็น	

Human	 Capital	 ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งได้	 มนุษย์มีพลัง	 

ของอุดมคติ	 อุดมการณ์ต่อองค์การและใช้พลังองค์การในการ	 

พัฒนาด้านต่างๆ	อย่างเหนียวแน่นมั่นคง	คือ	ไม่เปลี่ยนใจย้าย	 

พรรคย้ายกลุ่มเหมือนกับเพียงแสวงหาประโยชน์ส่วนตนไป

เรื่อยๆ	
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ความสําคัญ
ของผูนํา 

 

ความสําคัญ
ของปจเจก
บุคคล 

ความสําคัญ

ขององคการ 

(Organization Imperative) อยางไรก็ตามบุคคลยังมีความคิดขัดแยงกันอยู คือแมจะติดอยูกับวัฒนธรรมองคการ แตก็ให
คุณคาและความหมายของบุคคล เชน การเลือกตั้ง  เลือกคนแตไมเลือกพรรค  การเรียน เลือกโรงเรียนแตไมเลือกครู  
 สําหรับแนวคิดทฤษฎีการกระทํา เนนการไมยอมรับวัฒนธรรมองคการและการมองมนุษยเปนเพียงรูปธรรมสําคัญตอ
องคการ แตใหเนนความสําคัญขงปจเจกบุคคล (Individual Imperative) คือเนนคุณคาความเปนคนทั้งในมิติรูปธรรม 
(Human Resources) และนามแฝงรูปธรรมของความเปนคน คือทุนมนุษย (Human Capital) และใหเนนจริยธรรมของ
องคการ (Organization Ethic) แมจะมีความหมายเชิงนามธรรม แตเม่ือปฏิบัติไดดีแลวจะมีผลเปนรูปธรรมในศักดิ์ศรีของ
องคการปจเจกบุคคลและผูนํา  ดังน้ัน ผูนําเชิงวิเคราะหตองผสมผสานอัตลักษณ 3 ประการของการบริหารจัดการใหเกิด
ประสิทธิภาพในดานความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีขององคการโดยรวม 
 

ยุทธศาสตรการเปนผูนําท่ีมีบารม ี
 ความหมายของผูนําที่มีบารมี คือ ผูนําที่ถึงพรอมดวยจริยธรรม คุณธรรม มโนธรรมในการทํางานที่ถึงพรอมดวย
ความรู  ความเมตตาปราณีใหเกียรติแกผูรวมงาน  ผูรับบริการ คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลและการรูจักใหอภัยแกผูกระทํา
ผิดไมมีจิตอาฆาต และเปนผูพรอมใหความชวยเหลือสนับสนุนและการอุทิตตนเพื่อสถาบันของประเทศชาติและประชาชน 
 การเปนผูนําในยุคโลกาภิวัตน ยุทธศาสตรสําคัญที่ผูนําตองกระทําคือ การใชกรอบแนวคิดของทฤษฎีการกระทําและ
ทฤษฎีองคการเปนปฏิสัมพันธการนําสําหรับการดําเนินกิจกรรมขององคการหรือของประเทศ และตองมีความสามารถ
ผสมผสานหรือบูรณาการแนวคิดทฤษฎีสอดแทรกหลายๆ ทฤษฎีมากําหนดเปนกรอบการดําเนินการพัฒนาจิตใจความรูสึกนึก
คิด ความตองการของปจเจกบุคคลกับกรอบของวัฒนธรรมองคการ  วัฒนธรรมทางสังคมเขาดวยเปนเอกภาพองครวมของ
ความมีศักดิ์ศรีขององคการ 
 ปจจัยสําคัญที่ตองนํามาใชในการพัฒนายุทธศาสตรการเปนผูนําที่เปนการผสมผสานทฤษฎีตางๆ เขาดวยกันคือ 
Human Capital, Human Resources, Rule Culture, Law and Regulation  ซ่ึงจะนําปจจัยสําคัญมากลาวเปนองครวม
หลักๆ ดังน้ี 
 1. การนําการดําเนินการดานการพัฒนาบุคคลในฐานะเปน Human Capital ตองใหความสําคัญใน คุณคา ของคน
และของปจเจกบุคคลอยาครอบงําคุณคาของปจเจกบุคคลดวยกฎเกณฑขององคการตลอดทุกๆ ดานอยายึดถือจริยธรรม
องคการใหเปนปจจัยครอบงําความคิดของความเปนปจเจกบุคคล 
 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเม่ือมุมมองดานทุนมนุษยมีคุณคา ผูนําก็ตองมีนโยบาย แผนงาน โครงการ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย เพื่อใหมีความมุงม่ันในอุดมการณ  อุดมคติในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนและความม่ันคงของสถาบันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย  ราชบัลลังกดวยหลักการสําคัญ ดังน้ี  
  2.1 การกระตุนใหบุคคลมีความผูกพันและยอมรับในความสําคัญขององคการ ผูนําและปจเจกบุคคลที่มี
ความสัมพันธกันเปนพลังหน่ึงเดียวในการพัฒนาองคการและประเทศ 

 
 

                                                                                                                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1 การกระตุนและสรางอุดมคติของทรัพยากรมนุษยที่เปนทุนทางอุดมคติ  อุดมการณ 
 การที่ผูนําระดมความคิกเก่ียวกับอุดมคติ  อุดมการณใหมนุษยมีจิตมุงม่ันผูกพันอยูกับองคการ ผูนําและคุณคาปจเจก
บุคคล  ใหมีความผูกพันกันอยางเหนียวแนนจนทําใหมนุษยยอมรับ  ทับซอนเปนวงกลมเดียวกันไดน้ันผูนําจะเปนผู มี
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	 	 2.2	 การพยายามสร้างและพัฒนาองค์ประกอบการ

พัฒนา	 Human	 Capital	 ด้วยการกำหนดองค์ประกอบสำคัญ		 

คือ	

	 	 	 1.	การกำหนดเนื้อหาสาระของการพัฒนา	 

ทรัพยากรมนุษย์	(Human	Resources	Development	Model)	

	 	 	 2.	 ระบบฝึกอบรมจริยธรรมให้แก่ทรัพยากร

มนุษย์	(Ethical	Training	System)	

	 	 	 3.	การพัฒนาผู้นำและการระดมพลังผู้นำ	

(Leader	Development	and	Sustaining	Leadership)	

	 	 	 4.	 การประมวลจริยธรรมและการปฏิญาณตน	 

ของกลุ่มผู้นำหรือประชาชน	(Codes	&	Oaths	of	Leaders)	

	 	 	 5.	การตรวจสอบจริยธรรมในองค์การ/สังคม	 

(Ethics	 Auditing	 in	 Organization)	 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ	 

การเป็นผู้นำมีบารมี	 คือ	 การแสวงหาหรือระดมหลักวิธีการ		 

กระบวนการ	หรือขบวนการในการพัฒนา	Human	Resources		 

ให้เกิดอุดมการณ์	อุดมคติในจริยธรรม	คุณธรรม	และมโนธรรม	 

 

 แผนภาพที่ 2	 องค์ประกอบของยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์	 (หายุทธวิธีเลื่อนวงกลมให้ทับซ้อนเป็นวง

เดียวกัน)	 การรวมพลังกันในองค์การเพื่อใช้พลังองค์การ	 

ดำเนินการพัฒนากิจกรรมขององค์การและจัดกิจกรรมของ

องค์การอย่างมีประสิทธิผลในการบริการสมาชิกองค์การหรือ	 

สังคมส่วนรวมยุทธศาสตร์การพัฒนา	 Human	 Capital	 ของ

ผู้นำในการใช้องค์ประกอบ	 5	 ประการนี้	 ผู้นำจะต้องมียุทธวิธี

หรือศิลปะมากมาย	 (แต่ต้องไม่เป็นการทำลายความรู้สึกนึกคิด

ด้านจริยธรรม)	 และจุดประสงค์สุดท้ายคือ	 ทำอย่างไร

ปัจเจกบุคคลจะสามารถหล่อหลอมรื้อ	 ซ่อม	 สร้าง	 วิพากษ์		 

วิจารณ์องค์ประกอบเหล่านี้จนมั่นใจว่าถูกต้องเหมาะสมที่สุด

ในการพัฒนา	 จริยธรรม	 อุดมคติ	 และพฤติกรรมของมนุษย์จน	 

องค์ประกอบทั้ง	 5	 นี้	 เป็นเอกลักษณ์เด่นเดียวในความรู้สึก	 

นึกคิดของปัจเจกบุคคลในองค์การ	(พิจารณาตามแผนภาพที่	2) 

	 	 2.3	 การสร้างปัจจัยจูงงใจในการทำงานของปัจเจก	 

บุคคลในองค์การ	(Personal	Motivation	in	Organization)	

	 ในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรใน	 

องค์การนั้น	 กรอบความคิดตามทฤษฎีการกระทำเน้น	 ว่าอย่า	 

เพียงแต่ใช้จริยธรรมองค์การหรือวัฒนธรรมองค์การเท่านั้น	แต่	 

ต้องคำนึงถึงความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของปัจเจกบุคคล	 

ในองค์การ	

	 ในกรณีนี้ผู้นำจะต้องกำหนดกรอบกิจกรรมหลักๆ	 ใน	 

การพัฒนา	 Human	 Capital	 ด้านแรงบันดาลใจให้รัดกุม	 

มิฉะนั้นจะเป็นการสูญเสียทุกๆ	ด้าน	ในอนาคต	ผู้นำจะต้องคิด	 

คำนึงถึงเรื่องหลักๆ	ของความก้าวหน้าขององค์การ	ปัจเจกบุคคล	 

และจะมียุทธวิธีการกระตุ้นการยอมรับในหลักการดำเนินงาน	 

ในด้านนั้นๆ	 อย่างไร	 ปัจจัยหลักของการกระตุ้นแรงบันดาลใจ	 

ของบุคลากร	คือ	

	 1.	 ปัจจัยหลักที่ ใช้ในการทำกิจกรรมขององค์การ	

(Operational	Context)	

	 2.	 การเพิ่มพูนสมรรถนะของบุคลากร	 (Personal	

Competencies)	

	 3.	 การสร้างปัจจัยจูงใจในการทำงานและความผูกพัน

กับองค์การ	(Motivation	Assessment)	

	 4.	 การจัดบริการความมั่นคง	(Good	Services	Security)	 

	 องค์ประกอบทั้ง	 4	 ประการนี้ เป็นปัจจัยจูงใจให้

ปัจเจกบุคคลนำไปคิดไตร่ตรองว่าตัวเขาจะได้ประโยชน์อะไร	 

จากการบริหารของผู้นำ	 ทั้งประโยชน์ขององค์การและของ	 

แต่ละบุคคล	 เช่น	หลักปฏิบัติงานขององค์การเน้น	Context	ที่	 

คุณภาพยอดบริการเยี่ยม	 ในเรื่อง	 Competency	 เน้น	 

ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร	 สำหรับแรงบันดาลใจ	 ผู้นำ	 

เน้นการมีส่วนร่วม	 ร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจ	 ร่วมปฏิบัติ	 ร่วม	 

รับผิดชอบ	บุคลากรทุกคนมีเกียรติศักดิ์ศรีเสมอกัน	 ส่นบริการ	 

และความมั่นคงนั้นจัดให้	พร้อมและเอาใจใส่ทุกๆ	ด้าน	
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3.ระดมพลังผูนํา 
(Leadership) 

 

2.การฝกอบรมจริยธรรม 

     (Ethics Training) 
1.การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(Human Resources 
Development) 

5. การตรวจสอบจริยธรรม 
(Ethics Audits) 

4. ประมวลจริยธรรมและการปฏิญาณ  
            (Codes & Oaths) 

ความหมายและมีบารมีเพราะสามารถสรางอุดมคติ  อุดมการณของมนุษยที่เปน Human Capital ที่สําคัญที่สุดประการหน่ึง
ได  มนุษยมีพลังของอุดมคต ิอุดมการณตอองคการและใชพลังองคการในการพัฒนาดานตางๆ อยางเหนียวแนนม่ันคง  คือ ไม
เปล่ียนใจยายพรรคยายกลุมเหมือนกับเพียงแสวงหาประโยชนสวนตนไปเรื่อยๆ   
    2.2  การพยายามสรางและพัฒนาองคประกอบการพัฒนา Human  Capital ดวยการกําหนด
องคประกอบสําคัญ คือ 
        1.  การกําหนดเน้ือหาสาระของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human  Resources Development 
Model) 
        2.  ระบบฝกอบรมจริยธรรมใหแกทรัพยากรมนุษย (Ethical Training System) 
        3.  การพัฒนาผูนําและการระดมพลังผูนํา (Leader Development and Sustaining Leadership) 
        4.  การประมวลจริยธรรมและการปฏิญาณตนของกลุมผูนําหรือประชาชน (Codes & Oaths  of 
Leaders) 
        5. การตรวจสอบจริยธรรมในองคการ/สังคม (Ethics Auditing in Organization)  
 ยุทธศาสตรที่สําคัญของการเปนผูนํามีบารมี คือ การแสวงหาหรือระดมหลักวิธีการ  กระบวนการ  หรือขบวนการใน
การพัฒนา Human Resources ใหเกิดอุดมการณ  อุดมคติในจริยธรรม  คุณธรรม และมโนธรรม 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2  องคประกอบของยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (หายุทธวิธีเล่ือนวงกลมใหทับซอนเปนวงเดียวกัน) 
 
 การรวมพลังกันในองคการเพื่อใชพลังองคการดําเนินการพัฒนากิจกรรมขององคการและจัดกิจกรรมขององคการ
อยางมีประสิทธิผลในการบริการสมาชิกองคการหรือสังคมสวนรวม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา Human  Capital ของผูนําในการใชองคประกอบ 5 ประการน้ี ผูนําจะตองมียุทธวิธีหรือ
ศิลปะมากมาย (แตตองไมเปนการทําลายความรูสึกนึกคิดดานจรยิธรรม)  และจุดประสงคสุดทายคือ ทําอยางไรปจเจกบุคคล
จะสามารถหลอหลอมรื้อ  ซอม สราง วิพากษ วิจารณองคประกอบเหลาน้ีจนม่ันใจวาถูกตองเหมาะสมที่สุดในการพัฒนา
จริยธรรม  อุดมคติ และพฤติกรรมของมนุษยจนองคประกอบทั้ง 5 น้ี  เปนเอกลักษณเดนเดียวในความรูสึกนึกคิดของปจเจก
บุคคลในองคการ (พิจารณาตามแผนภาพที่ 2) 
  2.3 การสรางปจจัยจูงงใจในการทํางานของปจเจกบุคคลในองคการ (Personal Motivation in 
Organization) 
       ในเรื่องของการสรางแรงบันดาลใจใหบุคลากรในองคการน้ัน กรอบความคิดตามทฤษฎีการกระทําเนน
วาอยาเพียงแตใชจริยธรรมองคการหรือวัฒนธรรมองคการเทาน้ัน แตตองคํานึงถึงความรูสึกนึกคิดและความตองการของ
ปจเจกบุคคลในองคการ 
 ในกรณีน้ีผูนําจะตองกําหนดกรอบกิจกรรมหลัก ๆในการพัฒนา Human Capital ดานแรงบันดาลใจใหรัดกุม
มิฉะน้ันจะเปนการสูญเสียทุกๆ ดาน ในอนาคต ผูนําจะตองคิดคํานึงถึงเรื่องหลักๆ ของความกาวหนาขององคการ ปจเจก
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	 การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้	 เป็นยุทธวิธีและศิลปะของ

ผู้นำแต่ละคนแต่ละสถานการณ์	 ต้องคิดไตร่ตรองเอง	 และจะ	 

ต้องพยายามดำเนินการจนสามารถหล่อหลอมความรู้สึกนึกคิด	 

ทั้ง	 4	 องค์ประกอบนี้ทับซ้อนกันเป็นหนึ่งเดียวในความเข้าใจ	 

และความรู้สึกนึกคิดของบุคลากร	(ตามแผนภาพที่	3)	

 

พฤติกรรมผู้นำและผู้บริหาร ผู้จัดการ 

	 การเป็นผู้นำที่บารมีนั้น	 มีมิติที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่ง	 

คือ	 ผู้นำต้องสามารถแยกพฤติกรรมของผู้นำและผู้บริหารออก	 

จากกันได้อย่างชัดเจนและในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถ	 

ผสมผสานกลมกลืน	 (Combination)	 พฤติกรรมทั้งสองฐานะ

เข้าด้วยกันอย่างดีเยี่ยม	

	 บทบาทหน้าที่ใน	 2	 ฐานะนี้	 ถ้าผู้นำแสดงพฤติกรรม

คลุมเครือจะก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดของปัจเจกบุคคลใน	 

องค์การ/	 สังคม	 เช่น	 รู้สึกสภาพสองมาตรฐาน	 (Double	

Standard)	 หรือเป็นคนที่ไม่อยู่กับร่องรอยอุดมคติ	 และ	 

อุดมการณ์ของผู้นำยุคใหม่	 หรือผู้นำตามทฤษฎีการกระทำจะ	 

ให้ความสำคัญของพฤติกรรมผู้นำมากกว่าผู้บริหาร	 กล่าวคือ	 

ผู้บริหารจะต้องปรับพฤติกรรมความคิดโน้มเข้าไปหาพฤติกรรม	 

ผู้นำ	 คือ	 มีความกล้าคิด	 กล้าทำ	 กล้าเสี่ยง	 กล้ารับผิดต่อการ	 

กระทำในสิ่งใหม่ๆ	 ของตนและสิ่งที่สังคมหรือแม้ปัจเจกบุคคล	 

ต้องการ	หากได้ทำการวิเคราะห์แล้วว่าความคิดใหม่ๆ	นั้นเป็น	 

บรรยากาศและโอกาสเปิดกว้างไปสู่อนาคตที่ดีกว่า	

	 ในกรณีนี้สมรรถนะสำคัญของผู้นำคือ	 ต้องเป็นผู้ที่มี	 

อุดมคติแบบ	 ต้องมองให้ไกล	 ทำใจให้กว่าง	 (Look	 Beyond	 

Yourself)	 ต้องหลุดพ้นจากความคิดถึงประโยชน์ตนเองหรือ	 

พวกพ้อง	

	 อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้นำต้องตระหนักอย่างแน่วแน่คือ		 

ภารกิจใดที่เป็นการกำหนดหลักปฏิบัติแน่นอนตายตัวโดยมี	 

กฎหมายกำหนด	ต้องดำเนินการในพฤติกรรมผู้บริหาร	 เพราะ	 

กฎหมายเป็นมติมหาชนและบัญชาขององค์พระประมุขของ	 

ประเทศ	 แต่ถ้ากิจกรรมใดเป็นเพียงกฎ	 ระเบียบ	 ที่องค์การ

กำหนดขึ้น	หากไม่เกิดประโยชน์แน่นอน	ยาวนานแก่องค์การ/	
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บุคคลและจะมียุทธวิธีการกระตุนการยอมรับในหลักการดําเนินงานในดานน้ันๆ อยางไร ปจจัยหลักของการกระตุนแรงบันดาล
ใจของบุคลากร คือ 
1.ปจจัยหลักที่ใชในการทํากิจกรรมขององคการ (Operational Context) 
2.การเพิ่มพูนสมรรถนะของบุคลากร (Personal Competencies) 
3.การสรางปจจัยจูงใจในการทํางานและความผูกพันกับองคการ (Motivation Assessment) 
4.การจัดบริการความม่ันคง (Good Services & Security) 
 องคประกอบทั้ง 4 ประการน้ีเปนปจจัยจูงใจใหปจเจกบุคคลนําไปคิดไตรตรองวาตัวเขาจะไดประโยชนอะไรจากการ
บริหารของผูนํา ทั้งประโยชนขององคการและของแตละบุคคล เชน  หลักปฏิบัติงานขององคการเนน Context ที่คุณภาพยอด
บริการเยี่ยม ในเรื่อง Competency เนน ความเปนมืออาชีพของบุคลากร สําหรับแรงบันดาลใจ ผูนําเนนการมีสวนรวม  รวม
คิด  รวมตัดสินใจ  รวมปฏิบัติ  รวมรับผิดชอบ บุคลากรทุกคนมีเกียรติศักดิ์ศรีเสมอกัน สนบริการและความม่ันคงนั้นจัดให
พรอมและเอาใจใสทุกๆ ดาน 
 การจัดกิจกรรมดังกลาวน้ี เปนยุทธวิธีและศิลปะของผูนําแตละคนแตละสถานการณ ตองคิดไตรตรองเอง และ
จะตองพยายามดําเนินการจนสามารถหลอหลอมความรูสึกนึกคิดทั้ง 4 องคประกอบน้ีทับซอนกันเปนหน่ึงเดียวในความเขาใจ
และความรูสึกนึกคิดของบุคลากร (ตามแผนภาพที่ 3) 

                                                   

แผนพับที่ 3 ปจจัยจูงใจในการทํางานของปจเจกบคุคลในองคการ 
 

พฤติกรรมผูนําและผูบริหาร ผูจัดการ 
 การเปนผูนําที่บารมีน้ัน มีมิติที่สําคัญอีกประเด็นหน่ึงคือ ผูนําตองสามารถแยกพฤติกรรมของผูนําและผูบริหารออก
จากกันไดอยางชัดเจนและในขณะเดียวกันก็ตองสามารถผสมผสานกลมกลืน (Combination) พฤติกรรมทั้งสองฐานะเขา
ดวยกันอยางดีเยี่ยม 
 บทบาทหนาที่ใน 2 ฐานะน้ี ถาผูนําแสดงพฤติกรรมคลุมเครือจะกอใหเกิดความรูสึกนึกคิดของปจเจกบุคคลใน
องคการ/ สังคม เชน รูสึกสภาพสองมาตรฐาน (Double Standard) หรือเปนคนที่ไมอยูกับรองรอย 
 อุดมคติและอุดมการณของผูนํายุคใหม หรือผูนําตามทฤษฎีการกระทําจะใหความสําคัญของพฤติกรรมผูนํามากกวา
ผูบริหาร กลาวคือ ผูบริหารจะตองปรับพฤติกรรมความคิดโนมเขาไปหาพฤติกรรมผูนํา คือ มีความกลาคิด  กลาทํา กลาเส่ียง 
กลารับผิดตอการกระทําในส่ิงใหมๆ ของตนและส่ิงที่สังคมหรือแมปจเจกบุคคลตองการ หากไดทําการวิเคราะหแลววาความคิด
ใหมๆ น้ันเปนบรรยากาศและโอกาสเปดกวางไปสูอนาคตที่ดีกวา 
 ในกรณีน้ีสมรรถนะสําคัญของผูนําคือ ตองเปนผูที่มีอุดมคติแบบ  ตองมองใหไกล ทําใจใหกวาง (Look Beyond 
Yourself)  ตองหลุดพนจากความคิดถึงประโยชนตนเองหรือพวกพอง 
 อยางไรก็ตามส่ิงที่ผูนําตองตระหนักอยางแนวแนคือ ภารกิจใดที่เปนการกําหนดหลักปฏิบัติแนนอนตายตัวโดยมี
กฎหมายกําหนด  ตองดําเนินการในพฤติกรรมผูบริหาร  เพราะกฎหมายเปนมติมหาชนและบัญชาขององคพระประมุขของ
ประเทศ  แตถากิจกรรมใดเปนเพียงกฎ  ระเบียบ  ที่องคการกําหนดขึ้น หากไมเกิดประโยชนแนนอน ยาวนานแกองคการ/ 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

แผนพับที่ 3 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของปัจเจกบุคคลในองค์การ

สังคม	 โดยต้องปฏิบัติแตกต่างไปจากระเบียบกฎเกณฑ์	 ผู้นำ	 

ยุคใหม่ต้องกล้าดำเนินการนอกกฎระเบียบเหล่านั้น	 และต้อง	 

กล้ารับผิด	 และรีบหาวิธีการแก้ไขระเบียบ	 โดยระดมความคิด	 

จากปัจเจกบุคคลในองค์การ	/สังคม	

	 บทบาทผู้นำและผู้บริหารหากจะพยายามแยกออกจาก	 

กันเป็นสัดส่วนก็พอทำได้	 แต่ถ้าจะทำให้การบริหารจัดการ	 

กิจกรรมองค์การของประเทศมีประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์	 

ผลของการพัฒนาโดยรวมแล้ว	 ผู้นำจะต้องผสมกลมกลืน	 

(Combination	 หรือ	 Integration)	 จนได้กระบวนการ	 ในการ	 

บริหารจัดการกิจกรรมอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสมรรถนะของผู้นำ	 

ปัจเจกบุคคลและผู้ตาม	 และต้องอาศัยปรากฏการณ์เป็นตัว	 

ต้นคิดแล้ววิ เคราะห์ปัจจัยเกี่ยวข้องกับภาวะการณ์และ	 

สถานการณ์ตามปรากฏการณ์นั้นๆ	 ผู้นำก็สามารถทำการ

ปฏิบัติได้อย่างบรรลุผลสำเร็จ	(ตามแผนภาพที่	4)	

	 การพยายามแยกองคาพยพของการเป็นผู้นำและ	 

ผู้บริหารออกจากกันแต่จุดหมายปลายทางของการเสนอ

บทบาทผู้นำที่มีบารมีก็คือ	ผู้นำ	หรือผู้บริหารก็ตามจะต้องปรับ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนให้เป็นโครงองคาพยพ	 

เดียว	 จึงจะมีพลังสร้างศักดิ์เสรีและกิจกรรมขององค์การ/		 

สังคม	 พร้อมกันก็ต้องสามารถแยกองคาพยพเฉพาะแก้ไข

สถานการณ์โดยใช้ความเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวในแต่ละ	 

สถานการณ์ทั้ง	 2	 ระบบและวีการนี้เป็นการเสริมสร้างภาวะ

ผู้นำเชิงบริหาร	(Administrative	Leadership)	หากผู้นำสามาร

ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้นำคนนี้ก็จะเป็นผู้นำสุด

ยอด	(Super	Leader)	
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การควบคุม 
(Controlling) 

การจัดองคกร 
(Organizing) 

สังคม โดยตองปฏิบัติแตกตางไปจากระเบียบกฎเกณฑ  ผูนํายุคใหมตองกลาดําเนินการนอกกฎระเบียบเหลาน้ัน  และตองกลา
รับผิด และรีบหาวิธีการแกไขระเบียบ  โดยระดมความคิดจากปจเจกบุคคลในองคการ /สังคม 
 บทบาทผูนําและผูบริหารหากจะพยายามแยกออกจากกันเปนสัดสวนก็พอทําได แตถาจะทําใหการบริหารจัดการ
กิจกรรมองคการของประเทศมีประสิทธิภาพและความสัมฤทธ์ิผลของการพัฒนาโดยรวมแลว ผูนําจะตองผสมกลมกลืน 
(Combination หรือ Integration) จนไดกระบวนการ ในการบริหารจัดการกิจกรรมอยางไรน้ันขึ้นอยูกับสมรรถนะของผูนํา 
ปจเจกบุคคลและผูตาม และตองอาศัยปรากฏการณเปนตัวตนคิดแลววิเคราะหปจจัยเก่ียวของกับภาวะการณและสถานการณ
ตามปรากฏการณน้ันๆ ผูนําก็สามารถทําการปฏิบัติไดอยางบรรลุผลสําเร็จ (ตามแผนภาพที่ 4)  
 การพยายามแยกองคาพยพของการเปนผูนําและผูบริหารออกจากกันแตจุดหมายปลายทางของการเสนอบทบาท
ผูนําที่มีบารมีก็คือ ผูนํา หรือผูบริหารก็ตามจะตองปรับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตนใหเปนโครงองคาพยพเดียว จึงจะ
มีพลังสรางศักดิ์เสรีและกิจกรรมขององคการ/ สังคม พรอมกันก็ตองสามารถแยกองคาพยพเฉพาะแกไขสถานการณโดยใช
ความเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวในแตละสถานการณทั้ ง 2 ระบบและวีการ น้ีเปนการเสริมสรางภาวะผู นําเชิงบริหาร 
(Administrative Leadership) หากผูนําสามารดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพผูนําคนน้ีก็จะเปนผูนําสุดยอด (Super 
Leader) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 4 องคาพยพการบริหารองคการของผูนําและผูบริหาร 
 
 
 
 

  ภาวะผูนํา 
(Leader) 

 

การบริหาร 
(Administrator

) 

ภาวะผูนําเชิงบริหาร 
(Managerial Leadership) 

กระบวนการผูบริหาร กระบวนการผูนํา 

วิสัยทัศน, ภาพลักษณ 
(Vision, Image) 

การวางแผน 
(Planning) 

การสั่งการ 
(Directing) 

การประเมิน 
(Assessment) 

กลยุทธ 
(Strategy) 

กลวิธ ี
(Tactic) 

เอกภาพผูนํา 

แผนภาพที่ 4 องคาพยพการบริหารองค์การของผู้นำและผู้บริหาร 
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ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

บทสรุป 
	 ในสังคมมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์ความรู้สึกนึกคิดของ	 

มนุษย์แต่ละเชื้อชาติ	ประเทศชาติ	มีความแตกต่างกันอย่างหา	 

กรอบขอบเขตที่ชัดเจนได้ยาก	 คำว่าปัจเจกบุคคลนั้นรวมถึง	 

เรื่องแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มคนด้วย	 การกระทำของบุคคลหรือ

กลุ่มคนจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการ	 

องค์การ/	 สังคม/	 ประเทศชาติ	 ว่าจะรักษาความต้องการของ	 

คนส่วนรวมหรือส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างไร	

	 ในปัจจุบันนี้คนในโลกไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศพัฒนาแล้ว		 

กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา	 การคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ความ	 

รับผิดชอบและการเสียสละเพื่อส่วนรวม	 กำลังเป็นปัญหาต่อ	 

การนำในการพัฒนาบริหารจัดการองค์การในสังคมในประเทศ	 

และระหว่างประเทศ	

	 กรอบความคิดระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับการเผด็จ	 

การกำลังเป็นปัญหาต่อความรู้สึกนึกคิดของปัจเจกบุคคลจึง	 

ปรากฏมีระบบวิธีการดำเนินการแบบเผด็จการในระบอบ	 

ประชาธิปไตย	 และมีระบบและวิธีการเสรีในระบอบเผด็จการ	 

ส่งผลถึงการใช้องคาพยพในการบริหารจัดการและการพัฒนา	 

ในเรื่องของสังคม	 การบริหารปกครองและเศรษฐกิจ	 ซึ่งเป็น	 

กรอบวิถีชีวิตของมนุษย์เกิดความสับสน	 และนำไปสู่ความ	 

วิกฤตขององค์การ/	สังคม/	ประเทศในโลกปัจจุบันนี้	

	 ปรากฏการณ์	 ภาวการณ์และสถานการณ์ดังกล่าวนี้		 

มนุษย์จึงต้องไขว่คว้าหาผู้นำตามอุดมคติ	 อุดมการณ์	 แต่	 

ปัญหาว่าจะเป็นอุดมคติ	อุดมการณ์ของใคร	ปัจเจกบุคคล-กลุ่ม	 

คน	หรือของคนในองค์การ/สังคมและประเทศโดยส่วนรวม	

	 อย่างไรก็ตามโลกยุคโลกาภิวัตน์นำพามนุษย์หลงใหล	 

ในคุณค่าปัจเจกบุคคล	 ละเลยคุณค่าขององค์การ/สังคม/ประเทศ	 

ที่มีระบบวัฒนธรรม	 จริยธรรมเป็นตัวกำกับความคิดและ	 

พฤติกรรมของมนุษย์	 จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีผู้นำที่มี	 

สมรรถนะในการรื้อ	ปรับเปลี่ยน	ซ่อม	สร้าง	 (Combination	&	 

Integration)	 วัฒนธรรมความคิดเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม	 

ความคิดเชิงระบบการปกครอง	 ลดคุณค่าปัจเจกบุคคลมาสู่	 

คุณค่ารวม	 (Mutual	 Value)	 ของคนในสังคมให้จงได้และ	 

หยิบยกความสำคัญของคำว่าการมีส่วนร่วม	 (Participation)		 

กับการรับผิดชอบ	 (Engagement)	 มาทำความเข้าใจ	 และ	 

ตกลงปลงใจในการสร้างเอกภาพความเป็นปึกแผ่นและ	 

สมานฉันท์	 ซึ่งก็จะนำมาก่อให้เกิดสันติสุขและความมีระเบียบ	 

วินัยของคนในชาติได้	 นั่นคืออำนาจรัฐ	 (Power	 of	 State)	 ที่	 

เป็นผลของ	 Rule	 of	 Law/	 Rule	 culture	 ต้องถือว่าเป็นพลัง	 

อำนาจสูงสุดที่ใช้ในการกำกับความคิด	นิสัย	ของมนุษย์	

เอกสารอ้างอิง 
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Organization.	Pacific	Grove,	Calif.	Books/Cole	Publishing.	
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University.	

	 Wil l iam	 G.	 Scott,	 David	 K	 Hart;	 1979.	

Organizational	 America.	 Boston;	 Houghton	 Miffin	

Company.	

	 Handy,	 C.B.	 1991.	 Gods	 of	 Management.3rd.	

Great	Britain,	Business	Books.	

	 Manz,C,C,&	 Smims,H.P;	 Jr,	 1991.Super	
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การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

สถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 

A Study of the Educational Administration in Schools as Perceived by 

Administrators and Teachers under the Secondary Educational Service 
Area Office 17 

อรัญญา ผลจิตต์ สุรีย์มาศ	สุขกสิ	สายตา	ประเสริฐภักดิ์	

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

 

บทคัดย่อ 
 

	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	17	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและครู	 

ผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 ปี	 การศึกษา	 2554		 

จำนวน	 336	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 

0.99	สถิติที่ใช้	 ได้แก่	 ร้อยละ	 (Percentage)	ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	การทดสอบค่าที	 

(t-test)	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	 ANOVA)	 และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 ตรวจ

สอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่	(Scheffe’)	

	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	สภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน		 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 โดยรวมและ	 รายด้านอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 โดย	 

เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 คือ	 ด้านงานกิจการนักเรียน	 ด้านการเงินและพัสดุ	 ด้านงานแผนงานและประกันคุณภาพ		 

ด้านงานวิชาการ	ด้านงานธุรการ	ด้านงานชุมชนและภาคีเครือข่าย	ด้านงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมและด้านงาน	 

บุคคล	 2)	 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน		 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	17	จำแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน	ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 

และขนาดสถานศึกษาโดยรวม	แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	
 

คำสำคัญ :	การบริหารจัดการศึกษา	

 

Abstract 

	 The	purposes	of	the	research	were	to	study	and	to	compare	the	administrators	and	teachers’	opinions	towards		 

school	 administration	 in	 Secondary	 Educational	 Service	 Area	Office	 17.	 The	 sample	 consisted	 of	 336	 secondary		 

school	 administrators	 and	 teachers	 in	 the	 Area	 Office	 17.	 The	 instrument	 was	 a	 5	 rating	 scale	 questionnaire.	 

The	statistics	used	were	percentage,	mean,	standard	divination,	t	–	test,	One	–	way	ANOVA.	

	 The	results	found	were	:	

1.	The	administrators	and	teachers’	opinions	in	the	Area	Office	17	were	at	a	high	level.	The	aspects	of	the	opinions	

were	 ranked	 from	student	affairs,	 financial	material	management,	planning	and	quality	assurance,	academic	affairs,		 

general	affairs,	public	relation	and	network,	building	and	environment	and	personal	management.	

2.	The	administrators	and	the	teachers	had	no	different	opinions	in	the	school	administration	Keyword	:	educational	

administration	
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บทนำ 
	 การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการที่จะช่วยพัฒนามนุษย์

ให้เป็นผู้ที่มีความรู้	 ความสามารถและผลักดันให้สังคม	 และ	 

ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต	 ดังที่จอห์น	 ดิวอี้		 

(John	Dewey)	กล่าวว่าการศึกษา	คือ	ชีวิต	(Education	is	Life)	 

และการศึกษา	คือ	ความเจริญงอกงาม	(Education	 is	Growth)		 

โดยถือว่าบุคคลเกิดมาและมีชีวิตอยู่ได้นั้น	 เพราะสามารถปรับ	 

ตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้	 ในการปรับตัวต้องมีการเปลี่ยนแปลง	 

พฤติกรรมเสียใหม่ให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม	 (ถวิล	 มาตรเลี่ยม.	

2544	:	2	;	อ้างอิงจาก	John	Dewey.	1965.	Democracy	and	 

Educations.	P.	45)	เพื่อให้คนไทยรู้จักตนเอง	รู้จักใช้ชีวิตและ	 

เข้าใจสังคม	รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ตนอยู่	 จะได้สามารถครองชีวิต		 

ประกอบการงานด้วยรู้เท่าทัน	 และแก้ปัญหาได้	 สามารถ	 

สร้างสรรค์ชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างกลมกลืนธรรมชาติ		 

การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีองค์ประกอบหลาย	 

ประการ	 เพื่อนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนาในการ	 

พัฒนาคุณภาพมนุษย์การจัดการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุก	 

ประเทศต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ	 เพื่อยกระดับ	 

คุณภาพประชากร	 และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศชาติ	 

ในการแข่งขันระหว่างประเทศ	

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2550	 

ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า	12	ปี	อย่างทั่วถึง	 

และมีคุณภาพ	 โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	 นอกจากนั้นยังให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 

(สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.	 2553	 :	 31)	 จากการกระจาย	 

อำนาจไปยังสถานศึกษาให้สถานศึกษาบริหารตนเองโดยอิง	 

ระบบการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ให้ครูเป็นผู้นำใน	 

การเปลี่ยนแปลงกลไกหลักร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในเชิง	 

วิสัยทัศน์	 การปฏิรูปภายในสถานศึกษา	 และการบริหารสถาน	 

ศึกษาในแนวคิดใหม่	 ให้มีความเจริญรุ่งเรืองนั้น	 สอดคล้องกับ	 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไข	 

เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2545	 ในหมวดที่	 5	 ที่มุ่งกระจาย	 

อำนาจการบริหารและจัดการศึกษาในด้านวิชาการ	 ด้านงบ	 

ประมาณ	 ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป	 

ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา	 สำนักงานเขตพื้นที่	 

การศึ กษาหรื อ สถานศึ กษา ในอำนาจหน้ าที่ ข อ งตน	 

(สำนักนายกรัฐมนตรี.	2545	:	29)	

	 การพัฒนาทุกๆ	ด้าน	ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ	สังคม

และการเมืองนั้น	 ขึ้นอยู่กับผลของการจัดการศึกษา	 โดยเฉพาะ	 

อย่างยิ่งการพัฒนาบุคคลให้เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ		 

การศึกษามีบทบาทสำคัญยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่	 

ของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย	 อันเป็นอุดมคติของประเทศ	 

ในโลกเสรีทั้งหลาย	 และการที่จะพัฒนาประเทศให้บรรลุผล	 

ดังกล่าวได้โดยการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของประชาชน	 

ให้สูงขึ้น	 ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักปรับปรุงตนเองในการครองชีพ	 

และเศรษฐกิจครอบครัว	 ตลอดจนถึงการส่งเสริมให้ประชาชน	 

รู้จักปรับปรุงสร้างความเจริญแก่ท้องถิ่นของตนเอง	 (ถวิล		 

มาตรเลี่ยม.	 2544	 :	 1)	ซึ่งสถานศึกษารับปัจจัยการผลิตต่างๆ	 

ผ่านกระบวนการศึกษาเพื่อให้ผลผลิตเป็นคนโดยสมบูรณ์		 

หน่วยงานในสังคมหรือชุมชน	ตรวจสอบได้	ดังนั้นกระบวนการ						

บริหารจัดการจึงต้องมีการตั้งเป้าหมาย	 และวัตถุประสงค์ของ	 

การศึกษา	 กำหนดแผนงานโครงการเพื่อให้เป้าหมายสำเร็จ		 

การใช้เครื่องมือวัดที่ดี	 วิเคราะห์ความยากลำบาก	 นำไป	 

วางแผนใหม่	 ประเมินผลที่ได้รับและปรับปรุงแก้ไขใหม่	 

(ธร	สุนทรายุทธ.	2550	:	18)	

	 การบริหารกิจการใดที่มีผลต่อสาธารณประโยชน์ใน	 

ปัจจุบัน	มีความจำเป็นต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ	จึงจะทำให้	 

กิจการเหล่านั้นดำเนินไปด้วยดี	 บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้		 

ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 

ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว		 

และมีผลกระทบไปทั่วทุกประเทศทั่วโลก	 ในด้านการจัดการ

ศึกษาก็เช่นกัน	 มีความจำเป็นต้องได้ผู้บริหารการศึกษาและ	 

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ	 จึงจะทำให้การบริหารจัดการ	 

ศึกษาประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	 ซึ่ง	 

ความจำเป็นที่ผู้บริหารการศึกษาต้องเป็นมืออาชีพ	 เป็นผู้มี	 

ความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง	 

ทางการบริหารการศึกษา	 รวมทั้งจำต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ		 

เป็นผู้นำปฏิรูปการเรียนรู้	 บริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียน	 

เป็นฐาน	 (School	 -	 based	Management)	 ซึ่งหมายถึงความ	 

สามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของครู	 ผู้ปกครอง	 กรรมการ	 

สถานศึกษา	 ชุมชน	 และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ความสามารถใน

การระดมและใช้ทรัพยากร	 เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ	 

ตลอดจนให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป	 

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	(ธีระ	รุญเจริญ.	2550	:	10)	

	 มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา	พ.ศ.2552	

เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและสนับสนุนให้โรงเรียน	 

พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตรงตามสภาพ	 

ที่แท้จริงของโรงเรียน	 เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพตาม	 

มาตรฐานการปฏิบัติงานและเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณของ	 

โรงเรียนมัธยมศึกษา	ซึ่งแนวทางการประเมินด้านคุณภาพนั้น	 

จะนำไปใช้ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นความจำเป็น	 

พื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา	 ส่วนเกณฑ์มาตรฐานด้าน	 

ปริมาณเพื่อให้โรงเรียนได้ทราบถึงเกณฑ์การจัดสรรต่างๆ	โดย

ครอบคลุมกลไกการบริหารโรงเรียนทั้ง	 4	 ด้าน	 ตามขอบข่าย	 
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และภารกิจบริหารโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษา	 

ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล	 ได้แก่	 การบริหารวิชาการ	 การ

บริหารงบประมาณ	การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป	 

ในขอบข่ายงาน	8	ด้าน	ประกอบด้วย	งานแผนงานและประกัน	 

คุณภาพ	 งานวิชาการ	 งานกิจการนักเรียน	 งานบุคคล	 

งานธุรการ	 งานการเงินและพัสดุ	 งานบริการอาคารสถานที่	

และสภาพแวดล้อม	 และงานชุมชน	 และภาคีเครือข่าย	 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	2552	:	1	–	2)	

และเพื่อให้การบริหารจัดการมัธยมศึกษาเป็นไปด้วยความ	 

เหมาะสม	 จึงมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการ	 

มัธยมศึกษาจันทบุรีและตราด	 ตามประกาศของกระทรวง	 

ศึกษาธิการ	 จำนวน	 41	 ศูนย์	 (แบบกลุ่มจังหวัด	 18	 กลุ่ม	 

จังหวัดและกรุงเทพมหานคร	 1	 กลุ่ม)	 ดำเนินงานในรูปของ	 

คณะกรรมการใช้ชื่อว่า	 คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการ	 

จัดการมัธยมศึกษา	 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ประสาน	 

งานการจัดการมัธยมศึกษา	ศูนย์ที่	16	และมีประกาศกระทรวง	 

ศึกษาธิการตามมาเรื่อง	 การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา	 

มัธยมศึกษา	 โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ	 

ศึกษาแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.2553	 และพระราชบัญญัติ	 

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 (ฉบับที่	 2)	

พ.ศ.2553	 เรื่อง	 กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 

และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 และสุดท้ายได้มีการแก้ไข	 

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง	 

ศึกษาธิการ	 (ฉบับที่	 2)	 จึงกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา	 

มัธยมศึกษา	 จำนวน	 42	 เขตและที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่	 

การศึกษา	 เพื่อบริหารและจัดการศึกษา	 ขั้นพื้นฐานระดับ	 

มัธยมศึกษา	 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	 17	ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดจันทบุรี	 และตราด	ตั้งอยู่ที่	 

อำเภอเมืองจันทบุรี	 จังหวัดจันทบุรี	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	

2553	:	62	-	64)	

	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	เป็น	 

หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาสถานศึกษาระดับชั้น	 

มัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี	 และตราด	 จำนวน	 39	 โรงเรียน	 

ประกอบด้วยสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี	จำนวน	23	 โรงเรียน	 

และสถานศึกษาในจังหวัดตราด	 จำนวน	 16	 โรงเรียน	 เป็น	 

องค์กรที่จัดตั้งใหม่ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ	 เพื่อ	 

บริการประชาชนในทั้งสองจังหวัด	 ซึ่งที่ผ่านมาผลการประเมิน	 

คุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน	 

คุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 ในรอบแรกระดับมัธยมศึกษามี	 

คุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจ	 คุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน

ที่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 และมัธยมศึกษาปีที่	 6	 มีคะแนน	 

เฉลี่ยค่อนข้างต่ำ	 และในรอบสองโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่	 

ไม่ผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่	 5	 ผู้เรียนมี	 

ความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาดังกล่าวจึง

ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ	 เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถาน	 

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานและยกระดับสู่	 

มาตรฐานสากล	 (กระทรวงศึกษาธิการ.2552	 :	 1)	การกำหนด	 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ	 

ด้านนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ	 จะทำให้	 การบริหาร	 

จัดการศึกษาในสถานศึกษามีคุณภาพ	 และสำเร็จตามเป้าหมาย	 

ที่วางไว้	

	 จากความจำเป็นดังกล่าว	 ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่	 

ในสถานศึกษา	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา		 

เขต	 17	 จึงมีความสนใจศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษา	 

ในสถานศึกษาตาม	 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ	 

ครูผู้สอน	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17		 

ในขอบข่ายงาน	8	ด้าน	ประกอบด้วย	งานแผนงานและประกัน	 

คุณภาพ	 งานวิชาการ	 งานกิจการนักเรียน	 งานบุคคล	 

งานธุรการ	งานการเงินและพัสดุ	งานบริการอาคารสถานที่และ	 

สภาพแวดล้อม	และงานชุมชนและภาคีเครือข่าย	สำหรับนำผล	 

ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา	 

ให้พัฒนาไปสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตรงตามสภาพ	 

ที่แท้จริงของสถานศึกษา	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถาน	 

ศึกษาตามความคิดเห็นของ	ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน	 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาใน	 

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ	 

ครูผู้สอน	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17		 

จำแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน	 ประสบการณ์ในการ	 

ปฏิบัติงาน	และขนาดของสถานศึกษา	

 

ขอบเขตของการวิจัย 
	 ผลของการวิจัยครั้งนี้	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ	 

วางแผนพัฒนาการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้พัฒนา	 

ไปสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตรงตามสภาพที่แท้จริง	 

ของสถานศึกษา	 รวมทั้งยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด	 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 ให้บรรลุ

ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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วิธีดำเนินการวิจัย 
	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษา

และครูผู้สอนในสถานศึกษา	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 จำนวน	 1,339	 คน	 ประกอบด้วย	 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 จำนวน	 39	 คน	 และครูผู้สอน	 จำนวน	 

1,300	คน	

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถาน

ศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่	 

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 ปีการศึกษา	 2554	 จำนวน	 

336	 คน	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 จำนวน	 39	 คน	

และครูผู้สอนในสถานศึกษา	จำนวน	297	คน	ซึ่งกำหนดขนาด	 

กลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	 &	 

Morgan.	1970	 :	607	 -	610)	 เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้ว	 

จึงสุ่มแบบแบ่งชั้น	(Stratified	Random	Sampling)	หาสัดส่วน	 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามขนาดของสถานศึกษา	 โดยใช้	 

ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง	 และครูผู้สอน	 

แบ่งเป็นครูผู้สอน	 ในสถานศึกษาขนาดเล็ก	 20	 โรงเรียน	

จำนวน	60	คน	ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดกลาง	13	โรงเรียน	 

จำนวน	 107	 คน	 และครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่	 

6	โรงเรียน	จำนวน	130	คน		

 

เครื่องมือการวิจัย 
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	 แบ่งเป็น		 

2	ตอน	คือ	

	 ตอนที่	 1	 เป็นแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับข้อมูล

ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ประกอบด้วย	 สถานภาพใน	 

การปฏิบัติงาน	 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 และขนาดของ

สถานศึกษา	

	 ตอนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหาร	 

จัดการศึกษาในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร	 

สถานศึกษาและครูผู้สอน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 17	 ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	 โรงเรียน	 

มัธยมศึกษา	 พ.ศ.2552	 ในขอบข่ายงาน	 8	 ด้าน	 มีลักษณะ	 

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 5	 

ระดับตามแบบของลิเคอร์ท	 (Likert)	 ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกอยู่

ระหว่าง	 0.55	 -	 0.90	 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	 

ทั้งฉบับเท่ากับ	0.99	

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนำตัวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 

รำไพพรรณี	 ส่งถึงผู้อำนวยโรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่	 

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	17	 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	โดยส่งแบบสอบถามและ	

เก็บรวบรวมด้วยตนเอง	

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 การวิเคราะห์แบบสอบถามใช้โปรแกรมสำเร็จรูป	 

คำนวณค่าสถิติ	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าความเบี่ยงเบน	 

มาตรฐาน	 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างจำแนกตาม	 

สถานภาพในการปฏิบัติงาน	 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน		 

ใช้การทดสอบค่าที	 (t	 -	 test)	 และวิเคราะห์เปรียบเทียบความ	 

แตกต่างจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา	 ใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียง	 (One	 -	 way	 ANOVA)	 เมื่อพบ	 

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 ได้ทำการทดสอบเป็น

รายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่	(Scheffe’)	

 

ผลการวิจัย 
	 1.	 ข้อมูล เบื้ องต้นของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม	 

สถานภาพในการปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสถานศึกษา	 จำนวน		 

39	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 11.61	 เป็นครูผู้สอน	 จำนวน	 297	 คน	

คิดเป็นร้อยละ	 88.39	 มีประสบการณ์	 ในการปฏิบัติงานน้อย		 

จำนวน	 181	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 53.87	 มีประสบการณ์ใน	 

การปฏิบัติการมาก	 จำนวน	 155	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 46.13		 

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก	 จำนวน	 80	 คน	 คิดเป็น	 

ร้อยละ	 23.81	 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง	 จำนวน		 

120	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 35.71	 ปฏิบัติงานในสถานศึกษา	 

ขนาดใหญ่	จำนวน	136	คน	คิดเป็นร้อยละ	40.48	

	 2.	 สภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา	 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัด	 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 โดยรวม	 

และรายด้านอยู่ในระดับมาก	(X	=	4.01)	เมื่อพิจารณาเป็นราย	 

ด้านโดย	 เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 คือ	 ด้านงาน

กิจการนักเรียน	(X	=	4.25)	ด้านการเงินและพัสดุ	 (X	=	4.08)	 

ด้านงานแผนงานและประกันคุณภาพ	 (X	 =	 4.06)	 ด้านงาน	 

วิชาการ	 (X	 =	 4.03)	 ด้านงานธุรการ	 (X	 =	 3.97)	 ด้านงาน	 

ชุมชมและภาคีเครือข่าย	 (X	 =	 3.92)	 ด้านงานบริการอาคาร	 

สถานที่และสภาพแวดล้อม	 (X	 =	 3.87)	 และด้านงานบุคคล	 

(X	=	3.85)	ตามลำดับ	

	 3.	 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาใน	 

สถานศึกษา	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	 

ผู้สอน	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	 

จำแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน	 โดยรวมแตกต่างกัน	 

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า		 

ด้านงานการเงินและพัสดุ	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง	 
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อรัญญา ผลจิตต์ สุรีย์มาศ สุขกสิ สายตา ประเสริฐภักดิ์ 

สถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนด้านอื่นๆ	 แตกต่างกันอย่างไม่นัยสำคัญ

ทางสถิติ	

	 4.	 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาใน

สถานศึกษา	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	 

ผู้สอน	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	 

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 โดยรวมแตกต่าง	 

กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 

พบว่า	 ด้านงานกิจการนักเรียน	 และด้านงานธุรการ	 แตกต่าง	 

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนด้านอื่นๆ	 

แตกต่างกันอย่างไม่นัยสำคัญทางสถิติ	

	 5.	 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาใน	 

สถานศึกษา	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	 

ผู้สอน	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	 

จำแนก	 ตามขนาดของสถานศึกษา	 โดยรวมพบว่าสภาพการ	 

บริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา	 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัย	 

สำคัญทางสถิติ	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านงานวิชาการ		 

ด้านธุรการ	 และด้านงานชุมชนและภาคีเครือข่าย	 แตกต่างกัน	 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านอื่นๆ	แตกต่างกัน	 

อย่างไม่นัยสำคัญทางสถิติ	

 

สรุปและอภิปรายผล 
	 1.	 ผลการวิจัยพบว่า	 สภาพการบริหารจัดการศึกษาใน	 

สถานศึกษา	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	 

ผู้สอน	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	 เรียงตามค่าเฉลี่ยจาก	 

มากไปหาน้อย	 คือ	 ด้านงานกิจการนักเรียน	 ด้านการเงินและ	 

พัสดุ	 ด้านงานแผนงานและประกันคุณภาพ	ด้านงานวิชาการ	 

ด้านงานธุรการ	 ด้านงานชุมชมและภาคีเครือข่าย	 ด้านงาน	 

บริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม	 และด้านงานบุคคล	 

ตามลำดับ	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารกิจการใดที่มีผลต่อ	 

สาธารณประโยชน์ในปัจจุบัน	มีความจำเป็นต้องอาศัยผู้บริหาร

มืออาชีพ	 จึงจะทำให้กิจการเหล่านั้นดำเนินไปด้วยดี	 บรรลุจุด	 

มุ่งหมายที่กำหนดไว้	 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	

การเมือง	 ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง	 

รวดเร็ว	 และมีผลกระทบไปทั่วทุกประเทศทั่วโลก	 ในด้านการ	 

จัดการศึกษาก็เช่นกัน	มีความจำเป็นต้องได้ผู้บริหารการศึกษา	 

และผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ	 จึงจะทำให้การบริหาร

จัดการศึกษาประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	 

ดังที่ธีระ	 รุญเจริญ	 (2550	 :	 10)	 กล่าวว่าผู้บริหารการศึกษา	 

จำเป็นจะต้องเป็นมืออาชีพ	 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์	 

เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงทางการบริหารการศึกษา		 

รวมทั้งจำต้องเป็นผู้นำ	 ทางวิชาการเป็นผู้นำปฏิรูปการเรียนรู้	

บริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 (School-based		 

Management)	 ซึ่งหมายถึง	 ความสามารถที่จะประสานการ	 

มีส่วนร่วมของครู	 ผู้ปกครอง	 กรรมการสถานศึกษา	 ชุมชน		 

และผู้ที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ความสามารถในการระดมและใช้

ทรัพยากร	 เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนให้มี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ	 และสอดคล้องกับแนวคิดของ	 สำนักงาน	 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(2552	:	1	-	2)	ที่กล่าวว่า	 

แนวทางในการบริหารจัดการและสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนา	 

เข้าสู่มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตรงตามสภาพที่แท้จริง	 

ของโรงเรียน	 เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน	 

การปฏิบัติงานและเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณของโรงเรียน	 

มัธยมศึกษา	ซึ่งแนวทางการประเมินด้านคุณภาพนั้น	จะนำไป	 

ใช้ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นความจำเป็นพื้นฐาน	 

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา	 ส่วนเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณ	 

เพื่อให้โรงเรียนได้ทราบถึงเกณฑ์การจัดสรรต่างๆ	 โดย	 

ครอบคลุมกลไกการบริหารโรงเรียนทั้ง	 4	 ด้านตามขอบข่าย

และภารกิจบริหารโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษา	 

ขั้นพื้นฐานที่ เป็นนิติบุคคล	 ได้แก่	 การบริหารวิชาการ	 

การบริหารงบประมาณ	 การบริหารงานบุคคลและการบริหาร	 

ทั่วไป	ในขอบข่ายงาน	8	ด้าน	ประกอบด้วย	งานแผนงานและ	 

ประกันคุณภาพ	 งานวิชาการงานกิจการนักเรียนงานบุคคล	 

งานธุรการ	งานการเงินและพัสดุ	งานบริการอาคารสถานที่และ	 

สภาพแวดล้อม	 และงานชุมชนและภาคีเครือข่ายสอดคล้องกับ	 

ผลการวิจัยของ	 สมบูรณ์	 ธุวสินธ์	 (2539	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่วิจัย	 

เรื่องการบริหารงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา	 

ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา	เขตการศึกษา	12		 

ในงาน	 6	 งาน	 ได้แก่	 งานธุรการ	 งานปกครอง	 นักเรียน	 

งานบริหารทั่วไป	 งานวิชาการ	 งานบริการและงานโรงเรียนกับ	 

ชุมชน	 พบว่า	 ผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารงานตามเกณฑ์	 

มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา	 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน	 

ระดับมาก	

	 2.	 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาใน	 

สถานศึกษา	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	 

ผู้สอน	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17		 

จำแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน	 โดยรวมแตกต่างกัน	 

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 

ด้านงานการเงินและพัสดุ	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนด้านอื่นๆ	 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ	 

ทางสถิติ	 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารแบบราชการของ	 

แมกซ์	 เวเบอร์	 (Max	Weber)	 ที่มีความเชื่อว่าบุคคลทั้งหลาย	 

มีทั้งขี้เกียจและขยัน	 การที่ผู้บริหารจะให้กลุ่มบุคคลร่วมมือ	 
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ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีนั้น	 จะต้องมีองค์กรหรือ	 

หน่วยงานแบบ	 “ระบบราชการ”	 ทฤษฎีนี้ประกอบด้วยหลัก	 6		 

ประการ	 คือ	 หลักกฎหมายและเหตุผล	 ในการทำงานทุกอย่าง	 

ต้องเป็นไปตามระเบียบ	 กฎเกณฑ์และข้อบังคับ	 และคำนึงถึง	 

เหตุผลประกอบด้วย	 ทั้งนี้ เพื่อให้งานนั้นสำเร็จและเกิด	 

ประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ	 หลักสายการบังคับบัญชา	 มี	 

การกำหนดตำแหน่งเรียงตามลำดับจากสูงไปต่ำ	 เพื่อให้การ	 

บังคับบัญชาลดหลั่นกันไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบ	 

หลักระบบคุณธรรม	 ถือว่าบุคคลในองค์การจะต้องมีสิทธิและ	 

โอกาสเท่าเทียมกันในกลุ่มที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้แบบ	 

เดียวกัน	เช่น	การคัดเลือก	การบรรจุ	การแต่งตั้ง	การเลื่อนขั้น		 

เลื่อนตำแหน่ง	 โดยปลอดจากอิทธิพลทางการเมือง	 หลักการ

กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างมีแบบแผน	 มีการ	 

กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานและตำแหน่ง	 

ต่างๆ	 ไว้อย่างชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกัน	 หลักการฝึกอบรม	 

ผู้บริหารจะต้องมีการพัฒนาบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เป็นระยะๆ	ทั้งนี้เพื่อให้เขาได้รับความรู้	แนวคิด	เทคนิคในการ	 

ปฏิบัติงานใหม่ๆ	 หลักการไม่ยึดหลักบุคคล	 การปฏิบัติต่อผู้ใต้	 

บังคับบัญชาทุกคนในเรื่องเดียวกันหรือเหมือนกัน	 ไม่ควรเห็น	 

แก่หน้าหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ที่ใครจะได้	 

รับโดยถือการปฏิบัติตามเอกสารหรือระเบียบแบบแผนเป็น	 

สำคัญ	 เช่น	 การพิจารณาความดีความชอบ	 การโยกย้าย	 

ตำแหน่ง	การเลื่อนตำแหน่ง	(ศิริพงษ์	เศาภายน.	2548	:	22-34)	 

ดังนั้นจึงส่งผลให้สภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา	

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน	 สังกัด	 

สำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 จำแนกตาม	 

สถานภาพในการปฏิบัติงาน	โดยรวมและรายด้าน	แตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 ยกเว้นด้านงานการเงินและพัสดุ	 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 สอดคล้อง	 

กับงานวิจัยของจำลอง	 วารี	 (2550	 :	 98)	 ที่วิจัยเรื่องทักษะ	 

การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอสนามชัยเขต	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 2	 ผลการวิจัย

พบว่า	 ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอ	 

สนามชัยเขต	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 2	

จำแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม	 แตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

	 3.	 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาใน	 

สถานศึกษา	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	 

ผู้สอน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 โดยรวมแตกต่าง	 

กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 

พบว่า	ด้านงานกิจการนักเรียนและด้านงานธุรการ	แตกต่างกัน	 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนด้านอื่นๆ	 แตกต่างกัน	 

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหาร	 

การจัดการของอองรี	ฟาโยล์	(Henry	Fayol)	(ศิริพงษ์	เศาภายน.	 

2548	 :	 22-34)	 นักบริหารและนักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศสได้	 

คิดทฤษฎีการบริหารการจัดการขึ้นเมื่อ	ค.ศ.	1916	โดยเน้นถึง	 

เกณฑ์การบริหารที่เป็นสากลอันจะนำไปใช้กับการบริหาร	 

ทุกอย่างได้อย่างกว้างขวาง	มีส่วนประกอบของปัจจัย	5	ประการ		 

คือ	การวางแผน	การจัดองค์การ	การสั่งการ	การประสานงาน	 

และการควบคุมงาน	 โดยมีหลักการเพื่อเป็นแนวทางในการ	 

บริหารไว้	 14	 ประการ	 คือ	 จัดแบ่งงานตามความชำนาญ	 

อย่างมีสัดส่วน	 กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ให้	 

ชัดเจน	 ต้องมีวินัย	 เพื่อเป็นหลักในการทำงานให้ราบรื่นต้องมี	 

เอกภาพในการบังคับบัญชา	 เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้ว่าใคร	 

เป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้ออกคำสั่ง	 ให้มีเอกภาพในการ	 

อำนวยการ	 เพื่อให้งานดำเนินไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์	 

ให้ปฏิบัติยึดผลประโยชน์ส่วนตนรองจากประโยชน์ส่วนรวม	 

ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับค่าตอบแทน	 ให้มีการรวมอำนาจไว้	 

ที่ส่วนกลาง	จัดให้มีสายการบังคับบัญชา	ให้มีระเบียบข้อบังคับ	 

อย่างเคร่งครัดเพื่อให้งานอยู่ในกรอบ	 ให้มีความเสมอภาคใน	 

การจัดหน่วยงาน	 ผู้บริหารต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใต้บังคับ	 

บัญชา	 ผู้บริหารต้องมีความคิดริเริ่มในการทำงาน	ผู้บริหารต้อง	 

รู้จักสร้างทีมงาน	 ซึ่งผู้บริหารต้องจัดวางตัวบุคคลให้เหมาะสม	 

กับคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะกับงานแต่ละงาน	 ดังนั้น	 

จึงส่งผลให้สภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา	 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน	 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	จำแนกตาม	 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติ	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของคณิศร	 

สิทธิกิตติกรณ์	 (2551	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่วิจัยเรื่องคุณภาพการ	 

บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล	 อำเภอพนัสนิคม	 

จังหวัดชลบุรี	 ตามความคิดเห็นของพนักงานครูโรงเรียน	 

เทศบาลอำเภอพนัสนิคม	 ผลการวิจัยพบว่า	 คุณภาพในการ	 

บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล	 อำเภอพนัสนิคม		 

จังหวัดชลบุรีชลบุรี	 จำแนกตามประสบการณ์	 ในการปฏิบัติงาน	 

โดยรวมและรายด้าน	แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

	 4.	 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการศึกษาใน	 

สถานศึกษา	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	 

ผู้สอน	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	 

จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา	 โดยรวม	 พบว่า	 สภาพ	 

การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มี	 

นัยสำคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 ด้านงาน	 

วิชาการ	 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลางและ

อรัญญา ผลจิตต์ สุรีย์มาศ สุขกสิ สายตา ประเสริฐภักดิ์ 
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อรัญญา ผลจิตต์ สุรีย์มาศ สุขกสิ สายตา ประเสริฐภักดิ์ 

สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่	 แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยขนาดสถานศึกษา	 

ขนาดใหญ่มีสภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาด้าน	 

งานวิชาการมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษา	 

ขนาดเล็ก	 ส่วนสถานศึกษาขนาดกลางมีสภาพการบริหาร	 

จัดการศึกษาในสถานศึกษาด้านงานวิชาการมากกว่าสถาน

ศึกษาขนาดเล็ก	 ส่วนสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษา

ขนาดใหญ่มีสภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาด้าน

งานวิชาการ	แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	ด้านงาน	 

ธุรการพบว่า	 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง	 

และสถานศึกษา	 ขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่	 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยขนาด	 

สถานศึกษา	 ขนาดกลางมีสภาพการบริหารจัดการศึกษาใน	 

สถานศึกษาด้านงานธุรการมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก	 

ส่วนสถานศึกษาขนาดกลางมีสภาพการบริหารจัดการศึกษาใน	 

สถานศึกษาด้านงานธุรการมากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่		 

ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่มีสภาพ	 

การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาด้านงานธุรการ	 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 ด้านงานชุมชนและ	 

ภาคีเครือข่าย	 พบว่า	 สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษา	 

ขนาดใหญ่	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 

.05	 โดยขนาดสถานศึกษาขนาดใหญ่มีสภาพการบริหารจัดการ	 

ศึกษาในสถานศึกษาด้านงานชุมชนและภาคีเครือข่ายมากกว่า	 

สถานศึกษาขนาดกลาง	 ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถาน	 

ศึกษาขนาดกลาง	 และสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษา

ขนาดใหญ่	มีสภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาด้าน	 

งานชุมชนและภาคีเครือข่าย	 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ

ทางสถิติ	 ทั้งนี้เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่	 

ขนาดกลาง	หรือขนาดเล็ก	ต่างก็ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา	 พ.ศ.2552	 เป็นแนวทาง	 

ในการบริหารจัดการและสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาเข้าสู่	 

มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตรงตามสภาพที่แท้จริงของ

โรงเรียนเป็นแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการ	 

ปฏิบัติงานและเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณของโรงเรียน	 

มัธยมศึกษา	ซึ่งแนวทางการประเมินด้านคุณภาพนั้น	จะนำไป	 

ใช้ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นความจำเป็นพื้นฐาน

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา	 ส่วนเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณ

เพื่อให้โรงเรียนได้ทราบถึงเกณฑ์การจัดสรรต่างๆ	 โดยครอบคลุม	 

กลไกการบริหารโรงเรียนทั้ง	 4	 ด้านตามขอบข่ายและภารกิจ	 

บริหารโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ที่เป็น	 

นิติบุคคล	 ได้แก่	 การบริหารวิชาการ	 การบริหารงบประมาณ	

การบริหารงานบุคคล	 และการบริหารทั่วไป	 ในขอบข่ายงาน		 

8	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 งานแผนงานและประกันคุณภาพงาน	 

วิชาการ	 งานกิจการนักเรียนงานบุคคล	 งานธุรการ	 งานการเงิน	 

และพัสดุงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม	และงาน

ชุมชนและภาคีเครือข่าย	 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา	 

ขั้นพื้นฐาน.	2552	:	1	-	2)	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	บุญเชิด	 

ขำชุ่ม	 (2547	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่วิจัยเรื่องการบริหารการจัด	 

การศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่	 

การศึกษากำแพงเพชร	เขต	2	พบว่า	การบริหารจัดการศึกษา

และประสิทธิผลของโรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ	 

ศึกษากำแพงเพชร	 เขต	 2	 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา	 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

	 จากผลการวิจัยการศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษา	 

ในสถานศึกษา	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา		 

เขต	 17	 เพื่อให้งานวิจัยเกิดประโยชน์มากขึ้น	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอ	 

แนะของการวิจัย	ดังนี้	

	 1.1	ด้านงานบุคคล	ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการ	 

สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเสมอภาคมากยิ่งขึ้น		 

รวมทั้งพิจารณาความดีความชอบให้เป็นไปอย่างโปร่งใส	 ยุติธรรม	 

 1.2	 ด้านงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม		 

ผู้บริหารควรจัดหา/ระดมทรัพยากรในการพัฒนาการศึกษาของ	 

สถานศึกษาให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	

	 1.3	 ด้านงานชุมชนและภาคีเครือข่าย	 สถานศึกษาควร	 

จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อให้ชุมชนเข้ามาพักผ่อน	 

หย่อนใจ	และออกกำลังกายในสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น	

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

	 2.1	ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการบริหารจัดการ	 

ศึกษาในสถานศึกษา	

	 2.2	 ควรทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ	 

กับประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาตาม	 

ความคิดเห็นของครูผู้สอน	
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สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

The construction of Learning Activity Package for Mathematics Subject Group 

on The Decimal Topic Using Game Technique for 

Prathomsuksa VI students 
ณัฐฐินุช จุยคำวงศ ์ปริญญา	ทองสอน	อาพันธ์ชนิต	เจนจิต	

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	
 

บทคัดย่อ 
 

	 	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดกิจกรรม	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่องทศนิยม	 โดยใช้กิจกรรมเกม

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	80	/	80	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

เรียนและหลังเรียน	 และศึกษาเจตคติต่อการใช้กิจกรรมเกมทางการเรียน	 คณิตศาสตร์	 ของนักเรียน	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	

ได้แก่	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนวัดพลับพลา	 จังหวัดจันทบุรี	 ที่เรียนในภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2553	 จำนวน	 

70	 คน	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียน	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนวัดพลับพลา	 จังหวัดจันทบุรี	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	

2553	จำนวน	30	คน	ได้มาจากการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย	เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า	คือ	ชุดกิจกรรม	กลุ่มสาระการเรียนรู้	 

คณิตศาสตร์	 เรื่อง	ทศนิยม	 โดยใช้กิจกรรมเกม	แผนจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรม	จำนวน	15	แผนการจัดการเรียนรู้		 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ชนิดเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 จำนวน	 40	 ข้อ	 และแบบวัดเจตคติ	 ต่อการใช้กิจกรรมเกม	 

ทางการเรียนคณิตศาสตร์	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิต	(X)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ใช้	 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ทศนิยม		 

โดยใช้กิจกรรมเกม	สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โดยใช้สูตร	t	-	test	แบบ	Dependent	Samples	ผลการวิจัยปรากฏว่า	 

ชุดกิจกรรม	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ทศนิยมโดยใช้กิจกรรมเกม	 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่ผู้วิจัย	 

สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ	 82.85	 /	 80.67	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	80/80	ที่กำหนดไว้	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน	 

สูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่	 ระดับ	 .05	 และเจตคติต่อการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	หลังเรียน	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.20	ซึ่งอยู่ในระดับมาก	

 

คำสำคัญ : ชุดกิจกรรม,	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	ทศนิยม,	กิจกรรมเกม	

 

Abstract 

	 	 The	aims	of	the	research	were	to	create	a	series	of	mathematics	learning	activities	on	the	decimal	topic	by	

using	 game	 techniques	 for	 Prathomsuksa	 6	 students,	 to	 compare	 their	 learning	 achieve	ments	 and	 to	 study	 their		 

attitude	 towards	 the	 learning	 activities.	 The	 sample	 consisted	 of	 30	 students	who	were	 in	Prathomsuksa	 6	 in	Wat		 

Plubpla	Primary	School,	Chanthaburi.	The	instruments	were	a	series	of	decimal	learning	activities,	15	lesson	plans,	an		 

achievement	test	and	an	attitude	test.	The	statistics	used	were	percentage,	mean,	standard	deviation	and	t-	test.	

The	results	found	were:	

	 	 1.	The	series	of	learning	activities	was	higher	quality	(82.85/80.67)	than	the	variance	standard.	80/80	

	 	 2.	The	learning	achievement	of	the	students	was	higher	significantly	after	learning	at	0.05	level	

	 	 3.	The	student’s	attitude	towards	the	series	of	the	learning	activities	was	at	a	high	level.	
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บทนำ 
	 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการ

พัฒนาความคิดของมนุษย์	 ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์	 

คิดอย่างมีเหตุผล	 เป็นระบบระเบียบ	มีแบบแผนรัดกุม	สามารถ	 

คิดวิเคราะห์ปัญหา	 และสถานการณ์	 ได้อย่างถี่ถ้วน	 รอบคอบ	 

ทำให้สามารถคาดเดาวางแผนตัดสินใจ	 และแก้ปัญหาได้อย่าง	 

ถูกต้องเหมาะสม	 คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการ

ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ตลอดจนศาสตร์อื่นๆ	 ที่	 

เกี่ยวข้อง	คณิตศาสตร์จึงมีความสำคัญต่อมนุษย์มาก	และยังมี	 

ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต	 และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ให้ดีขึ้น	 

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	 2545,	

หน้า	1)	

	 จากจุดเน้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

พุทธศักราช	 2551	 มุ่งเน้นในเรื่องการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น	 

สำคัญซึ่งการสอนมีมากมายหลายรูปแบบ	 ดังนั้นครูจึงจำเป็น	 

ต้องเลือกวิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมเกม	 เพื่อนำมาใช้และให้	 

สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนและเรื่องที่จะสอน	 เพื่อเป็นแรง	 

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ	 สนใจ	 และทำให้ผู้เรียนเข้าใจใน	 

เนื้อหาง่ายยิ่งขึ้น	 ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดการแสวงหาความรู้	 

ได้รู้จักการแก้ปัญหา	 โดยใช้กระบวนการทางความคิด	 หาเหตุผล	 

ซึ่งเป็นวิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมเกม	 ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน	 

ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน	 (ไสว	ฟักขาว,	 2544,	 

หน้า	 102)	 ซึ่งพบว่าเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องการพัฒนา	 

การในความสามารถ	 การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง	 โดย	 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	 ซึ่งมีส่วนที่สำคัญอยู่	 5	 ขั้นตอน	 คือ	 

ขั้นเตรียมความพร้อม	 ขั้นสังเกต	 ขั้นอธิบาย	 ขั้นทดสอบและ	 

ทำนายผล	 ขั้นควบคุมและนำไปใช้	 เป็นกระบวนการแก้ปัญหา	 

ของสถานการณ์	 เป็นวิธีการส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักการ	 

กฎเกณฑ์และวิธีการแก้ปัญหามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ	 

ด้านอื่นๆ	 ต่อไป	 (สุวิทย์	 มูลคำ	 และอรทัย	 มูลคำ,	 2545,	 

หน้า	138	-141)	

	 จากสภาพการเรียนการสอนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน	 

วิชาคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร	 ทั้งนี้	 

เนื่องจากธรรมชาติของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เป็นการ	 

คิดคำนวณ	 ความคิดรวบยอด	 และทักษะมีโครงสร้างแสดง	 

ความเป็นเหตุเป็นผลสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์	 ซึ่งมี	 

ลักษณะเป็นนามธรรมจึงยากต่อการเรียนรู้	 และทำความเข้าใจ	 

ได้อย่างรวดเร็ว	 เพื่อที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้	 แสวงหา	 

จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ	 

ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตามความสามารถ	 

และเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน	 อีกทั้งคณิตศาสตร์ยังเป็น	 

พื้นฐานความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในแขนงอื่น	 ๆ	 

แต่ปรากฏว่า	 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันประสบ	 

ปัญหาสืบเนื่องจาก	 ครูส่วนใหญ่มักสอน	 คณิตศาสตร์บน

กระดานดำ	 ให้นักเรียนจดบันทึกเป็นเหตุให้นักเรียนขาด	 

กระบวนการคิดวิเคราะห์	 การใช้เหตุผล	 และไม่สามารถนำไป	 

ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้	 ซึ่งจากการรายงานผลการทดสอบ	 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O	 -	 NET)	 ประจำปี	 พ.ศ.	 2552	 ของ	 

นักเรียนในจังหวัดจันทบุรี	 พบว่าค่าคะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ	 

39.74	 ของการศึกษาของสำนักงาน	 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี		 

เขต1	 จากปัญหาพบว่าครูผู้สอนไม่มีความรู้ความสามารถด้าน	 

คณิตศาสตร์	 ขาดทักษะในการสอน	 ไม่รู้จักใช้และผลิตสื่อ	 

การสอน	 การเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับการพัฒนาการ	 

เรียนของนักเรียน	 ครูไม่ได้ศึกษาความแตกต่างของนักเรียน	 

แต่ละคน	 ไม่ได้ศึกษาหลักสูตรและเอกสาร	 ไม่ได้เตรียมการสอน	 

และมีงานรับผิดชอบมาก	 และด้านนักเรียนพบว่านักเรียนไม่ชอบ	 

เรียนวิชาคณิตศาสตร์	 เพราะคิดว่าเป็นวิชาที่ยาก	 ไม่สนใจ	 

การเรียน	และไม่ชอบครูผู้สอน	(จรูญ	สุทธิยานุช,	2547,	หน้า	3) 

	 กิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เกมเป็นกิจกรรมหนึ่งที่	 

เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถทางคณิตศาสตร์		 

เกมนอกจากจะให้ความสนุก	 เพลิดเพลิน	 และตื่นเต้นแล้วยัง	 

ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การวางแผนการคิดค้นกลวิธีใน

การเอาชนะคู่แข่งขันอย่างมีคุณธรรมและสุจริตยุติธรรมแล้ว		 

เกมยังช่วยฝึกทักษะการ	คิดคำนวณ	การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง		 

มีระบบระเบียบและมีขั้นตอนที่ถูกต้อง	 (กิตติ	 พัฒนตระกูลสุข,		 

2544,	หน้า	35)	 เกมเป็นนวัตกรรมการศึกษาอย่างหนึ่ง	ซึ่งครู	 

ส่วนมากยอมรับว่ากิจกรรมการเล่นเกมสามารถจูงใจนักเรียนได้		 

ครูสามารถนำเกมไปใช้ในการสอนเพื่อให้การสอนดำเนินไปจน	 

บรรลุเป้าหมายได้เพราะเกมเป็นกิจกรรมที่จัดสภาพแวดล้อม	 

ของนักเรียนให้เกิดการแข่งขันอย่างมีกฎเกณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์	 

เฉพาะ	(Grambs,	1970,	P.	244)	นอกจากนี้	เกมเป็นกิจกรรม	 

การเรียนรู้ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนเกิดความรู้	ความเข้าใจ

และทัศนคติต่อการเรียนการสอนนอกเหนือจากความสนุกสนาน

ที่ได้รับ(Resse,	1977,	P.	19)	

	 อย่างไรก็ตามในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์	จำเป็นต้องนำเอาสื่อและวิธีการเรียน	การสอนที่มี	

ประสิทธิภาพมาใช้	 สำหรับช่วยให้การถ่ายทอดการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยที่

ชุดกิจกรรมก็เป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่ได้จัดองค์ประกอบ

ต่างๆ	 ให้เข้ากับเนื้อหา	 ในหลักสูตรมีรายละเอียดของการ	 

ดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและแนวคิด	 

การกำหนดสื่อ	 และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสมบูรณ์ในตัวเองชุด
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ณัฐฐินุช จุยคำวงศ์, ปริญญา ทองสอน อาพันธ์ชนิต เจนจิต 

กิจกรรมแต่ละชุดไม่ขึ้นต่อกันเมื่อปฏิบัติกิจกรรมจากชุด

กิจกรรมแล้วนักเรียนสามารถประเมินผลตนเองได้จึงกล่าวได้

ว่าชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมเก่าที่ประยุกต์ใช้ใหม่เพื่อให้	

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการศึกษาไทยในอนาคตในด้านการ

สอนที่ว่าควรเป็นการสอนที่หลากหลาย	 สอดคล้องกับความ

ต้องการของแต่ละบุคคล	 เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง	 ให้ความ

สำคัญของการเรียนมากกว่าการสอน	นักเรียนมีบทบาทในการ	 

ทำกิจกรรมมากขึ้นให้รู้จักคิดรู้วิธีเรียน	 เพื่อศึกษาต่อด้วย	 

ตนเองเพื่อให้เกิดพัฒนาการที่ดีในทุกๆ	 ด้านและช่วยเร้าความ	 

สนใจของนักเรียนเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน	 

ผู้สอนต้องลดบทบาทของตนเองลงเพื่อเน้นบทบาทของนักเรียน	 

แทน	 (ปาริชาติ	 โชคพิพัฒน์,	 2540	 หน้า	 13-16;	 สมหวัง		 

พิธิยานุวัฒน์	 และคณะ,	 2539	 หน้า	 10	 -	 14)	 ซึ่งสอดคล้อง	 

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 (สำนักงานคณะกรรมการ	 

ประถมศึกษาแห่งชาติ,	 2542	 หน้า	 21	 -	 22)	 ที่ต้องการให้	 

การจัดการศึกษาโดยยึดหลักที่ว่าผู้เรียน	 ทุกคนมีความสามารถ	 

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด	 

กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ	 

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ	

	 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว	 

ทำให้ผู้วิจัยได้มีความสนใจที่จะศึกษาผลการใช้	 ชุดกิจกรรม	 

กลุ่มสาระการเรียนรู้	 คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ทศนิยม	 โดยใช้	 

กิจกรรมเกม	 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 เพื่อให้	 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	 เรื่อง	ทศนิยม	สูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ชุด	 

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	ทศนิยม	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อสร้างชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์		 

เรื่อง	 ทศนิยม	 โดยใช้กิจกรรมเกม	 สำหรับนักเรียนชั้นประถม	 

ศึกษาปีที่	6	ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์	 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ก่อนเรียนและหลังเรียน

ด้วยชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	ทศนิยม   

โดยใช้กิจกรรมเกม	

	 3.	 เพื่อศึกษาเจตคติต่อการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระ	 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ทศนิยม	 โดยใช้กิจกรรมเกม	 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

 

ขอบเขตการวิจัย 
	 1.	 ประชากร	 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 

ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2553	โรงเรียนวัดพลับพลา	จังหวัด	 

จันทบุรี	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา		 

จันทบุรี	เขต	1	

	 2.	 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6		 

โรงเรียนวัดพลับพลา	 จังหวัดจันทบุรีภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา		 

2553	จำนวน	30	คน	ได้มาจากการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย	

	 3.	 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	

	 	 2.1	 ตัวแปรต้น	 คือ	 การเรียนด้วยชุดกิจกรรมกลุ่ม	 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	ทศนิยม	โดยใช้กิจกรรมเกม	

	 	 2.2	 ตัวแปรตาม	

	 	 	 2.2.1	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์	

เรื่อง	ทศนิยม	

	 	 	 2.2.2	เจตคติต่อการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระ	 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	ทศนิยม	โดยใช้กิจกรรมเกม	

	 4.	 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย	 ใช้กับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 6	ภาคเรียนที่	 2	ปีการศึกษา	2553	 เป็นเวลาทั้งสิ้น	 

15	คาบ	คาบละ	60	นาที	

	 5.	 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย	 เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์		 

เรื่อง	ทศนิยม	สำหรับ	นักเรียนชั้นประถมศึกษา	ปีที่	6	

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6		 

โรงเรียนวัดพลับพลา	 จังหวัดจันทบุรี	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 

2553	 จำนวน	 30	 คน	 ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้	 

วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม	

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 1.	 ชุดกิจกรรม	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	

ทศนิยม	โดยใช้กิจกรรมเกม	สำหรับนักเรียนชั้น	

ประถมศึกษาปีที่	6	จำนวน	4	หน่วยการเรียนรู้	

	 2.	 แผนจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรม	 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	ทศนิยม	โดยใช้กิจกรรม	

เกม	สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จำนวน	15	แผน	

	 3.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้	คณิตศาสตร์	เรื่อง	ทศนิยม	จำนวน	40	ข้อ	

	 4.	 แบบวัดเจตคติต่อการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	ทศนิยม	สำหรับนักเรียนชั้น	

ประถมศึกษาปีที่	6	จำนวน	20	ข้อ	

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 1.	 ผู้วิจัยได้อธิบายชี้แจงทำความตกลงกับนักเรียนที่	 

เป็นกลุ่มตัวอย่างในเรื่องการเรียน	เวลาเรียน	วิธีการในการเรียน 

	 2.	 ทำการเก็บข้อมูลก่อนทดลอง	 โดยให้นักเรียนกลุ่ม	 
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ตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 จำนวน	 

40	ข้อ	เพื่อนำคะแนนที่ได้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน	

	 3.	 ดำเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้	 

เกม	 โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสอนเอง	 ใช้เวลาในการสอน	 

จำนวน	15	ชั่วโมง	

	 4.	 ทำการทดสอบโดยใช้แบบวัดแบบทดสอบวัดผล	 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้	 คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 

ทศนิยม	และแบบวัดเจตคติต่อการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการ	 

เรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	ทศนิยม	ใช้เวลา	1	ชั่วโมง	แล้วบันทึก	 

ผลการสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน	

	 5.	 นำคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบแบบทดสอบ	 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์		 

เรื่อง	 ทศนิยม	 และแบบวัดเจตคติต่อการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่ม	 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	ทศนิยม	มาวิเคราะห์ด้วยวิธี	 

ทางสถิติ	 โดยใช้วิธีการทางสถิติหาค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	เพื่อทดสอบสมมติฐาน	ที่ตั้งไว้	

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 1.	 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ	 ชุดกิจกรรม	 กลุ่มสาระ	 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ทศนิยม	 โดยใช้กิจกรรมเกม

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

	 2.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ก่อนเรียน	 

และหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมกลุ่ม	 สาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	เรื่อง	ทศนิยม	โดยใช้กิจกรรมเกม	สำหรับนักเรียน	 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โดยใช้สูตร	t	-	test	แบบ	

Dependent	Samples	

	 3.	 ศึกษาเจตคติต่อการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ทศนิยม	 โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	

 

ผลการวิจัย 
จากผลการวิจับสรุปได้ดังนี้ 

	 1.	 ได้ชุดกิจกรรม	 เรื่อง	 ทศนิยม	 โดยใช้กิจกรรมเกม		 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 จำนวน	 4	 หน่วย	 15	 

แผนการจัดการเรียนรู้	 ที่มีประสิทธิภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับ	 

82.85	/	80.67	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	80	/	80	ที่กำหนดไว้	

	 2.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้	 

ชุดกิจกรรม	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำคัญทาง	 

สถิติที่ระดับ	.05	

	 3.	 ผลการวัดเจตคติของนักเรียนพบว่านักเรียน	 ที่ผ่าน	 

การเรียนด้วย	 ชุดกิจกรรม	 เรื่อง	 ทศนิยม	 โดยใช้กิจกรรมเกม		 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ทดลองมีค่าเฉลี่ย	 

เท่ากับ	 4.20	 ซึ่งมีเจตคติต่อการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการ	 

เรียนรู้คณิตศาสตร์	อยู่ในระดับมาก	เป็นไปตามสมมติฐาน	

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า 

	 1.	 ชุดกิจกรรม	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง		 

ทศนิยม	 โดยใช้กิจกรรมเกม	 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา	 

ปีที่	 6	 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับ	 82.85	 /	

80.67	 ซึ่ง	 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 80	 /	 80	 ที่กำหนดไว้ทั้งนี้

เนื่องจาก	

	 	 1.1	 ชุดกิจกรรม	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์		 

เรื่อง	 ทศนิยม	 โดยใช้กิจกรรมเกม	 สำหรับนักเรียนชั้นประถม	 

ศึกษาปีที่	 6	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการผลิตที่เป็น	 

ระบบ	 ยึดตามขั้นตอนศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการ	 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551สาระการเรียนรู้	กลุ่มสาระ	 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 อย่างละเอียด	 เพื่อทำการวิเคราะห์	 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	 เนื้อหาและจุดมุ่งหมาย	 เพื่อใช้ในการสร้าง	 

ชุดกิจกรรม	 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีสร้าง

ชุดกิจกรรม	 จากนั้นนำชุดกิจกรรมที่ได้เสนอคณะกรรมการ	 

ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ	 เพื่อตรวจความถูกต้อง	 

และความเหมาะสมกับสาระสำคัญ	 จุดประสงค์การเรียนรู้		 

สาระการเรียนรู้	สื่อ/แหล่งเรียนรู้	แล้วนำไปปรับแก้ตามคำแนะนำ	 

แล้วนำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 ทั้งราย	 

บุคคล	กลุ่มย่อย	และกลุ่มใหญ่	ตามลำดับ	เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้อง	 ของชุดกิจกรรม	ภาษา	 และเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	 

แล้วบันทึกข้อบกพร่องไว้เพื่อนำมาปรับแก้ไข	 จนได้ชุด

กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	 80	 /	 80	 

สามารถนำชุดกิจกรรมนั้นไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมต่อไป	

	 	 1.2	 การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมเป็นการเน้นให้	 

นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วทำให้เกิดผลดีต่อการเรียน	 

คณิตศาสตร์	ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น	ทำให้ผู้เรียน	 

ชอบเรียนคณิตศาสตร์	 เพราะมีความหลากหลาย	 มีความ	 

เหมาะสม	 ไม่ยากหรือง่ายเกินไป	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ	 

เรียนรู้ของ	ยุพิน	พิพิธกุล	 (2545,	หน้า	 11	 -	 12)	ซึ่งได้กล่าว	 

ว่าการสอนคณิตศาสตร์	ควรเริ่มจากวัสดุหรือของจริง	ประกอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน	 เมื่อนักเรียนเข้าใจดี	 แล้วจากนั้น	 

นักเรียนจะได้นำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม	 และข้อสรุป	 

ที่ได้นำมาใช้ในการฝึกทักษะทำแบบฝึกต่างๆ	เพื่อให้เกิดความ	 

รู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ	มากยิ่งขึ้น	

	 	 1.3	 ในขั้นตอนการสรุปผลและอภิปรายผลการเรียน	 

โดยใช้กิจกรรมเกมในแต่ละครั้งผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคต่างๆ	 เช่น		 

เทคนิคการตั้งคำถามของจอห์น	 โคว์	 (อ้างใน	 Hendricks,		 
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นักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้ว	 มีการเฉลยคำตอบให้ทราบทันที	 

ทำให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะทราบความก้าวหน้าของตนเอง	

จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	 ซึ่งสอดคล้อง	 

กับทฤษฎีของวีก็อทสกี้	 (Vygotsky)	 และเพียเจต์	 (Piaget)	 ได้

กล่าวว่า	พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับ	และซึมซับข้อมูล	หรือ	 

ประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้	 หรือโครงสร้างทาง	 

ปัญญาที่มีอยู่เดิม	 และทิศนา	 แขมณี	 (2551)	 ได้กล่าวว่า	 

คนทุกคนจะมีการพัฒนาเชาว์ปัญญาไปตามลำดับขั้น	 จากการ	 

มีปฎิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ	 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยคือ	 โชติวรรณ	 วิเศษสิงห์	 (2551)	 

สรกมล	เริงศิริ	(2551)	วีณารัตน์	ราศิริ	(2552)	ได้ศึกษาพบว่า	 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม	 

เพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 

และจากผลการวิจัยของ	 พนารัตน์	 แช่มชื่น	 (2548)	 ศิรินทิพย์		 

คำพุทธ	 (2548)	 ประภัสสร	 จันทร์กอง,	 วิชาพร	 ศรีบุโฮม	 และ	 

สุกลวัตร	 พรรณแสง	 (2551)	 ดวงชีวัน	 เฉยปัญญา,	 รัตน์ติพร		 

อุดคำมี	 และวุฒิพร	 แก้วกองทรัพย์	 (2552)	William	 (1999)	 

ได้ศึกษาพบว่า	หลังใช้ชุดกิจกรรมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ	 

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่	 

ระดับ.01	นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	Satterfielf		 

(2001)	 ได้ศึกษาพบว่า	 ชุดการสอนช่วยให้นักเรียนเกิดการ	 

พัฒนาการ	 คิดในรูปแบบทางเรขาคณิตและเป็นสิ่งที่สร้าง	 

ความถูกต้องแม่นยำในการคิดของนักเรียน	Farkas	(2002)	ได้	 

ศึกษาพบว่า	 ในด้านผลสัมฤทธิ์ชุดการสอนที่มีสื่อหลากหลาย	 

ทำให้นักเรียน	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน	 

การแปลความหมายดีขึ้น	 William	 (2002)	 ได้ศึกษาพบว่า	 

ผู้เรียนด้วยชุดการสอนมี	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	Powell		 

(2003)	 ได้ศึกษาพบว่าผลของการทดสอบก่อนและหลังการใช้	 

ชุดกิจกรรมเกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรียนดีขึ้น	 และ	 Mulcahy		 

(2007)	 ได้ศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถพัฒนาความ	 

สามารถทางคณิตศาสตร์เรื่องการหาพื้นที่และเส้นรอบวงของ	 

วงกลมได้เป็นอย่างดี	 กลุ่มตัวอย่าง	 3	 คน	 มีความคงทนใน	 

การเรียนรู้และความสามารถในการถ่ายโอนความรู้ไปสู่งาน	 

ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้	 มีกลุ่มตัวอย่าง	 2	 คน	 สามารถ	 

ถ่ายโอนความรู้สู่งานที่มีบริบทของเนื้อหาคล้ายกันได้	

	 3.	 การทำการวิจัยครั้งนี้พบว่า	 การศึกษาเจตคติต่อ	 

การใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	ทศนิยม	 

โดยใช้กิจกรรมเกม	 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่	 

ผู้วิจัยสร้างขึ้น	อยู่ในระดับมาก	(X	=	4.20)	เนื่องมาจากเหตุผล	 

ดังนี้	

	 	 3.1	 ผลการศึกษาเจตคติที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรม	 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	ทศนิยม	โดยใช้กิจกรรม	 

pp.93	 -	 101)	ที่กล่าวถึงว่า	ครูอาจกระตุ้นการตอบปัญหาของ	 

เด็กได้โดยการเปิดโอกาสให้เด็กถามคำถาม	 และตั้งใจฟัง

คำถามของเด็ก	 และส่งเสริม	 ให้เด็กตอบคำถามด้วยตนเอง		 

และการค้นหาคำตอบด้วยตนเองจะทำให้เด็กมีการพัฒนา	 

ความเชื่อมั่นในตนเอง	 และการค้นหาคำตอบด้วยตนเองจะ	 

ทำให้เด็กเข้าใจคำถามและเกิดการเรียนรู้ขึ้น	 จากการวิจัยพบ	 

ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จะร่วมแสดงความคิดเห็น	ช่วยกันตั้งคำถาม	 

และตอบคำถาม	 ซึ่งเป็นการทบทวนผลการฝึกกิจกรรมและ	 

เป็นแนวทางการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกกิจกรรมไปประยุกต์

ใช้ขั้นตอนการสรุปและอภิปรายผลทำให้เกิดการถกเถียง	 ซึ่ง	 

ทำให้เกิดความสามารถในการคิดมากขึ้น	 จะเห็นได้ว่าการสร้าง	 

ชุดกิจกรรม	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ทศนิยม	 

โดยใช้กิจกรรมเกม	 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่	 

ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 นั้นเป็นชุดกิจกรรมเกมที่ผ่านกระบวนการสร้าง	 

อย่างเป็นระบบ	 องค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์	 และสื่อประสม	 

ที่หลากหลายสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้	 โดยสร้างความ	 

สนใจให้กับผู้เรียนให้มีการตั้งใจเรียนและกระตือรือร้น	 จากการ	 

ใช้ชุดกิจกรรมเกมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ตามมาตรฐาน	 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

พุทธศักราช	 2551	 เป็นสาเหตุที่ทำให้การสร้างชุดกิจกรรม	 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	ทศนิยม	โดยใช้กิจกรรม	 

เกม	 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 มีประสิทธิภาพ	

82.85/80.67	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้	 คือ	 80/80	 

 2.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการ	 

เรียนด้วยชุดกิจกรรม	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 

ทศนิยม	 โดยใช้กิจกรรมเกม	 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา	 

ปีที่	6	สูงกว่าก่อนเรียนทั้งนี้เนื่องมาจาก	

	 	 2.1	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับ	 

การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลังเรียนสูง	 

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทั้งนี้เนื่อง	 

มาจากผู้ศึกษาได้นำสื่อหลายๆ	 ชนิดมาใช้ในการจัดกิจกรรม	 

ได้แก่	เกม	เพลง	รูปภาพ	บัตรกิจกรรม	และใบงาน	ซึ่งผู้ศึกษา		 

พบว่า	 การนำสื่อมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น		 

สามารถสร้างความสนใจ	 ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน	 

การเรียนรู้	 สนุกสนาน	 เรียนอย่างมีความสุข	 ไม่เบื่อหน่าย		 

เพราะมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหา	ผู้เรียน	 

ได้มีโอกาสแสดงออก	 ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองอีกทั้ง	 

การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ช่วยส่งเสริม	 

ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 คิดอย่างมีเหตุผลและ	 

ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ	 เป็นขั้นตอนรู้จัก	 

การทำงานร่วมกับผู้อื่น	 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	 

นักเรียนสามารถสอบถามครูได้ทันทีที่เกิดความสงสัย	 และเมื่อ	 
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เกม	สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	มุ่งพัฒนาพฤติกรรม	 

ในการเรียนรู้	 กระตุ้นให้เกิดความสนใจด้วยกิจกรรมเกมที่	 

หลากหลาย	 การจัดบรรยากาศที่เหมาะสมกับเนื้อหา	 และการ	 

ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเล็กๆ	 จากการดำเนินการดังกล่าวพบว่า	 

นักเรียนมีความพึงพอใจกับประสบการณ์ตรงที่ได้ลงมือปฏิบัติ	 

ไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน	 แสดงออกมาทางพฤติกรรม

มีความสนุกสนานในการเรียนมุ่งมั่นในการทำงานมี	 ปฏิสัมพันธ์	 

ต่อเพื่อนและครูผู้สอน	ซึ่งสอนโดยการใช้กิจกรรมเกมประกอบ	 

การสอนโดยครูสามารถพัฒนาเจตคติต่อการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ได้	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 รีส	 (Reese,		 

1977	 :	 unpaged)	ที่กล่าวว่าเกมคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมการ

เรียนที่มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้	 ความเข้าใจ	

และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน	 เจตคติ	 ที่เป็นความรู้สึกภายใน	 

ของนักเรียนที่มีต่อสิ่งเล้า	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

สมศักดิ์	 ใจเพ็ชร์	 (2550)	 ได้ทำการวิจัยเรื่อง	ผลการจัดกิจกรรม	 

คณิตศาสตร์โดยใช้เกมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านทักษะ	 

การคิดคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ผลการวิจัย	 

พบว่า	 กิจกรรมเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้เกม	 

สูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติจากเหตุผล	 

ดังกล่าวข้างต้น	 จึงสรุปได้ว่า	 การสร้างชุดกิจกรรม	 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ทศนิยม	 โดยใช้กิจกรรมเกม	 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นคือมี	 

ประสิทธิภาพ	 82.85	 /	 80.67	 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์	 

มาตรฐาน	 80/80	 ที่กำหนดไว้	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ	 

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ	 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยใช้ชุดกิจกรรมเกม	 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	ทศนิยม	สำหรับนักเรียนชั้น	

ประถมศึกษาปีที่	6	อยู่ในระดับมาก	(X	=	4.20)	

 

ข้อเสนอแนะ 
	 1.	 ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 

	 	 1.1	 ชุดกิจกรรมเป็นสื่อการสอนที่มีประโยชน์และ	 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และ	 ผลสัมฤทธิ์ทางการ	 

เรียนของนักเรียน	ทางโรงเรียนจึงควรให้การสนับสนุนให้มีการ

ผลิต	และนำชุดกิจกรรม	ไปใช้ในโรงเรียนให้มากขึ้น	

	 	 1.2	 การนำชุดกิจกรรมไปใช้	 ครูผู้สอนควรมีการ	 

ศึกษารายละเอียดจากคู่มือครู	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 

ให้ครบตามแผนการเรียนรู้ที่ได้ระบุไว้	 รวมถึงติดตามดูแล	 

การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด	 คอยให้คำแนะนำ	 

และช่วยเหลือเมื่อนักเรียนพบปัญหา	เพื่อให้กิจกรรม	บรรลุจุด

ประสงค์ที่กำหนดไว้	

	 	 1.3	 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ครู	 

ผู้สอนควรอธิบายให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการเรียนการสอน	 

และครูผู้สอนสามารถเปลี่ยนแปลงสื่อการเรียนการสอนตาม	 

ความสะดวกในการจัดหาแต่ต้องสามารถใช้ได้กับชุดกิจกรรมนั้นๆ	 

  1.4	 ในการเรียนด้วยชุดกิจกรรม	 ครูต้องเปลี่ยน	 

บทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่นักเรียน	และสังเกต	 

พฤติกรรมของนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม	 โดยไม่ปล่อยให้	 

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยลำพัง	

	 	 1.5	 บรรยากาศการเรียนการสอน	 ครูผู้สอนควรเป็น	 

กันเองกับนักเรียน	 ให้ความสนใจในการทำกิจกรรมของนักเรียน	 

อย่างทั่วถึง	 สังเกตให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจในการปฏิบัติ	 

กิจกรรม 

	 	 1.6	 ครูผู้สอนควรจดบันทึกปัญหา	 และข้อบกพร่อง	 

ที่เกิดขึ้น	เพื่อนำไปปรับปรุง	แก้ไขชุดกิจกรรม	ให้มีประสิทธิภาพ	 

มากขึ้น	 ควรมีการกำหนดระยะเวลาในการทำกิจกรรมแต่ละ	 

ขั้นตอนให้เหมาะสม	

 

2.	ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัย	

	 2.1	ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ	 

นักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมกับวิธีปกติ	

	 2.2	ควรสร้างชุดกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เนื้อหาอื่นๆ	และระดับชั้นอื่นๆ	

	 2.3	ควรนำชุดกิจกรรม	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์		 

เรื่อง	 ทศนิยม	 โดยใช้กิจกรรมเกม	 สำหรับนักเรียนชั้นประถม	 

ศึกษาปีที่	 6	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองหาประสิทธิภาพกับ	 

นักเรียนหลายๆ	 โรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเพื่อ	 

จะได้ข้อสรุปผลการวิจัยที่กว้างขวางขึ้น	
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รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผู้บริหารมืออาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภาคตะวันออก 

A Causal Relationship Model of Professional Administratorship 

in Basic Education Schools in East 
 

พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์ นริศ	สวัสดี	อำนวย	บุญศรี	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	
 

บทคัดย่อ 

	 	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพในสถานศึกษา	 

ขั้นพื้นฐาน	ภาคตะวันออก	มีขั้นตอนการวิจัย	2	ขั้นตอน	คือ	1)	การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหาร	 

มืออาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ภาคตะวันออก	 โดยการศึกษาจากเอกสารที่เป็นแนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว	 

ยกร่างรูปแบบ	 จากนั้นนำรูปแบบไปสอบถามโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารสถานศึกษา	 และการบริหาร	 

การศึกษา	 แล้วจึงสรุปเป็นรูปแบบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 2)		 

การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับ	 

ข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยการนำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน	 4	 เขตพื้นที่การศึกษา		 

จำนวน	 523	 คน	 นำข้อมูลวิเคราะห์สถิติพื้นฐานด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์สถิติสำเร็จรูป	 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 และ	 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้วยโปรแกรม	LISREL	8.80	for	Student	ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	

	 	 1.	 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ภาคตะวันออก	 

ประกอบตัวแปรแฝงจำนวน	5	ตัว	ซึ่งสามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้	จำนวน	15	ตัว	

	 	 2.	 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ภาคตะวันออกมีความ	 

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี	โดยมีค่าสถิติดังนี้				=	8.09,	df	=	23,	p-Value	=	0.99,	RMSEA	=	0,	SRMR	=	 

0.004,	GFI	 =	 .998,	AGFI	 =	 .989	 โดยตัวแปรแฝงในรูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงความเป็นผู้บริหาร	 

มืออาชีพ	 ได้ร้อยละ	 94	 โดย	 1)	 คุณลักษณะของผู้บริหาร	 และทักษะการบริหารสถานศึกษา	 ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความเป็น	 

ผู้บริหารมืออาชีพ	 2)	 คุณลักษณะของผู้บริหาร	 ภาวะผู้นำ	 และแรงจูงใจ	 ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 3)	 

คุณลักษณะของผู้บริหาร	 แรงจูงใจ	 ภาวะผู้นำ	 และทักษะการบริหารสถานศึกษา	 ส่งอิทธิพลรวมต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 

4)	คุณลักษณะของผู้บริหาร	และภาวะผู้นำ	ส่งอิทธิพลทางตรงต่อทักษะการบริหารสถานศึกษา	5)	คุณลักษณะของผู้บริหาร	และ	 

แรงจูงใจ	ส่งอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้นำ	และ	6)	คุณลักษณะของผู้บริหาร	ส่งอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจ	

 

คำสำคัญ	รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ,	ผู้บริหารมืออาชีพ,	สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
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ภาคตะวันออก 

A Causal Relationship Model of Professional Administratorship  
in Basic Education Schools  in East 
พรสวัสดิ์  ศิรศาตนันท    นริศ  สวัสดี  อํานวย  บุญศรี  

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเปนผูบริหารมืออาชีพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก มีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1) การสรางรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความ
เปนผูบริหารมืออาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก โดยการศึกษาจากเอกสารที่เปนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวของแลวยกรางรูปแบบ จากน้ันนํารูปแบบไปสอบถามโดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการบริหารสถานศึกษา และ
การบริหารการศึกษา แลวจึงสรุปเปนรูปแบบรูปแบบความสัมพนัธเชิงสาเหตุของความเปนผูบริหารมืออาชีพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  2) การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเปนผูบริหารมืออาชีพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานกับขอมูลเชิงประจักษ โดยการนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาและครูใน 4 เขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 523 คน นําขอมูลวิเคราะหสถิติพื้นฐานดวยโปรแกรมการวิเคราะหสถิติสําเร็จรูป วิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน และความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยดวยโปรแกรม LISREL 8.80 for Student ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
 1.  รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเปนผูบริหารมืออาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก 
ประกอบตัวแปรแฝงจํานวน 5 ตัว ซ่ึงสามารถวัดไดจากตัวแปรสังเกตได จํานวน 15 ตัว 
 2.  รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเปนผูบริหารมืออาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกมีความ

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี โดยมีคาสถิติดังน้ี 2 = 8.09, df = 23, p-Value = 0.99, RMSEA=0, SRMR= 
0.004, GFI =.998, AGFI = .989 โดยตัวแปรแฝงในรูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงความเปนผูบริหารมือ
อาชีพ ไดรอยละ 94  โดย 1) คุณลักษณะของผูบริหาร และทักษะการบริหารสถานศึกษา สงอิทธิพลทางตรงตอความเปน
ผูบริหารมืออาชีพ  2) คุณลักษณะของผูบริหาร ภาวะผูนํา และแรงจูงใจ สงอิทธิพลทางออมตอความเปนผูบริหารมืออาชีพ 3) 
คุณลักษณะของผูบริหาร แรงจูงใจ ภาวะผูนํา และทักษะการบริหารสถานศึกษา สงอิทธิพลรวมตอความเปนผูบริหารมืออาชีพ 
4) คุณลักษณะของผูบริหาร และภาวะผูนํา สงอิทธิพลทางตรงตอทักษะการบริหารสถานศึกษา 5) คุณลักษณะของผูบริหาร 
และ แรงจูงใจ สงอิทธิพลทางตรงตอภาวะผูนํา และ 6)  คุณลักษณะของผูบริหาร สงอิทธิพลทางตรงตอแรงจูงใจ 
คําสําคัญ   รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ,  ผูบริหารมืออาชีพ, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    

Abstract 

 The objective of this research was to develop the causal relationaship model of professional 
administratorship in basic education schools in the east of Thailand. There were two main steps of the 
research : 1) formulating the theoretical causal relationaship model of professional administratorship 
through the analysis of the related literature and research, and varifying and improving it through the 
interview in educational administration. 2) examining the goodness of fit model with the empirical data. 
Data were collected from 532 administrators and teachers in 4 educational service areas through the 
questionaires constructed by the researcher. The data collected were analyzed by a package program. The 
LISREL 8.80 for student program was further employ to construct the linear structural equation model 
and the confirmatory factor analysis. The research finds were : 
 1. The causal relationaship model of professional administratorship in basic education schools   in the 
east consisted of 5 latent variables measured from 15 observed variables. 
 2. The causal relationaship model of professional administratorship in basic school in the east was 
fitted with the empirical data. The factors while were effected  the professional admisnistratorship  were  
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Abstract 
	 	 The	objective	of	this	research	was	to	develop	the	causal	relationaship	model	of	professional	administratorship		 

in	basic	education	schools	 in	 the	east	of	Thailand.	There	were	 two	main	steps	of	 the	research	 :	1)	 formulating	 the		 

theoretical	 causal	 relationaship	model	of	professional	administratorship	 through	 the	analysis	of	 the	 related	 literature	 

and	 research,	 and	 varifying	 and	 improving	 it	 through	 the	 interview	 in	 educational	 administration.	 2)	 examining	 the	 

goodness	 of	 fit	 model	 with	 the	 empirical	 data.	 Data	 were	 collected	 from	 532	 administrators	 and	 teachers	 in	 4	

educational	service	areas	through	the	questionaires	constructed	by	the	researcher.	The	data	collected	were	analyzed		 

by	a	package	program.	The	LISREL	8.80	 for	student	program	was	 further	employ	 to	construct	 the	 linear	structural		 

equation	model	and	the	confirmatory	factor	analysis.	The	research	finds	were	:	

	 	 1.	 The	causal	relationaship	model	of	professional	administratorship	in	basic	education	schools	in	the	east	 

consisted	of	5	latent	variables	measured	from	15	observed	variables.	

	 	 2.	 The	causal	relationaship	model	of	professional	administratorship	in	basic	school	in	the	east	was	fitted		 

with	 the	empirical	data.	The	 factors	while	were	effected	 the	professional	admisnistratorship	were	1)	admisnistrators’		 

characters	and	administrative	skills	effected	directly,	2)	admisnistrators’	characters,	leadership	and	motivation	effected		 

indirectly,	 3)	 admisnistrators’	 characters,	motivation,	 leadership	 and	 administrative	 skills	 effected	 both	 directly	 and		 

indirectly,	 4)	 admisnistrators’	 characters	 and	 leaderships	 effected	 directly	 school	 administration,	 5)	 admisnistrators’		 

characters	and	motivation	effected	directly	leaderships	and	6)	admisnistrators’	characters	effected	directly	motivation.	 

Keywords:	A	Causal	Relationship,	Model	of	Professional	Administratorship,	Basic	Education	Schools	
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พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์ นริศ สวัสดี อำนวย บุญศรี 

บทนำ 
	 ผู้บริหารเป็นผู้ที่รับผิดชอบให้การปฏิบัติงานขององค์การ	 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 (Massie	 &		 

Douglas,	 1981)	 เป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อองค์การทั้งใน	 

ลักษณะเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร	 ศูนย์ของความคิด	 และ	 

ศูนย์รวมของการตัดสินใจ	 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา	 ยิ่งมี	 

ความสำคัญมากกว่าผู้บริหารองค์การทั่วไป	เพราะสถานศึกษา	 

เป็นองค์การให้บริการที่ผูกพันกับเรื่องของการสอนและการ	 

เรียนรู้เป็นหลัก	 เป้าหมายของสถานศึกษาก็คือ	การเรียนรู้ของ	 

นักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้รับความสนใจและความ	 

คาดหวังจากสังคมอยู่ในระดับสูง	(Hoy	&	Miskel,	2001)	ด้วย	 

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างโลกรวดเร็ว	 การก้าวเข้าสู่ยุค	 

เศรษฐกิจฐานความรู้ที่ให้ความสำคัญต่อข้อมูลสารสนเทศ	หรือ	 

ความเป็นสมาคมอาเซียนของกลุ่มประเทศในแถบตะวันออก

เฉียงใต้	 เป็นเหตุการณ์ที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหาร	 

สถานศึกษาเป็นอย่างยิ่งในการนำพาสถานศึกษาให้ไปสู่ความ

สำเร็จอย่างมีคุณภาพได้	 ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีความ

เป็นมืออาชีพ	 (professional)	 ที่มีความสามารถทั้งในด้านการ	 

ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่	 รอบรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง	 

ของสังคม	 เป็นผู้มีองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน	 

ในขณะที่ครูผู้สอนจะมีหน้าที่สำคัญในฐานะเป็นผู้นำการจัดการ	 

เรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยตรงผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่สำคัญ	 

เช่นกัน	 โดยอยู่ในฐานะเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางการ	 

ตัดสินใจสั่งการ	 แก้ไขปัญหา	 การบริหารจัดการงานทั้งระบบ

ของสถานศึกษา	 นอกจากนั้นยังต้องทำหน้าที่สำคัญในการ	 

เสริมสร้างสิ่งต่าง	 ๆ	 ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา	 ยกตัวอย่างเช่น		 

การเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา	 การตัดสินใจ	 

และการมีวิสัยทัศน์	 การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	 การ

จูงใจเพื่อการสร้างสรรค์	 ความเป็นผู้นำแห่งการ	 บริหารหลักสูตร	 

และการสอนให้มีประสิทธิภาพ	 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 

ให้สามารถปฏิบัติได้เต็มตามศักยภาพและประโยชน์สูงสุด	 

	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

ความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถ

และทักษะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น

สำคัญผู้บริหารทุกคนจึงต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการ	 

พัฒนาตนจนถึงระดับความเป็นวิชาชีพ	 เพื่อให้มีความรู้ความ

สามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน	 มีความเป็นอิสระใน	 

การตัดสินใจมีความสามารถในการกำหนดมาตรฐานงาน	 

การปฏิบัติและการประเมินผลด้วยตนเอง	 (วิโรจน์	 สารรัตนะ.	 

2548)	 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐาน	 

ผู้บริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	 เมื่อปีพุทธศักราช	

2541	 และในปีพุทธศักราช	 2548	 สำนักมาตรฐานวิชาชีพ	

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	 (2548)	 ได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ	 

ผู้บริหารสถานศึกษา	3	มาตรฐาน	คือ	

	 1)	 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ	 โดยผู้	 

บริหารต้องมีความรู้	 สมรรถนะของผู้บริหารทั้งด้านหลักการ	 

บริหารการศึกษา	 กระบวนการจัดการศึกษา	 การสร้างวิสัยทัศน์		 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มการจัดการศึกษา	2)	มาตรฐาน	 

การปฏิบัติงาน	 โดยกำหนดให้ผู้บริหารต้องปฏิบัติกิจกรรมทาง

วิชาการ	มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ	วางแผนพัฒนาองค์การ	 

ใช้นวัตกรรมการบริหาร	 รายงานคุณภาพของสถานศึกษา	 

ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี	 เป็นผู้นำ	 พร้อมทั้งสร้างผู้นำและ	 

สร้างโอกาสในการพัฒนา	3)	มาตรฐานการปฏิบัติตน	หมายถึง		 

พฤติกรรม	 ที่บ่งชี้ถึงคุณลักษณะที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา	 

5	 ด้าน	 คือ	 จรรยาบรรณต่อตนเอง	 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ	 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ

วิชาชีพและจรรยาบรรณต่อสังคม	ด้วยความมุ่งหวังว่าผู้บริหาร	 

สถานศึกษาจะเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 คงไว้ซึ่งเกียรติยศ	 ศักดิ์ศรี	 

อันดีงามอย่างไรก็ตาม	 การหล่อหลอมให้บุคคลเป็นผู้บริหาร	 

มืออาชีพนั้นต้องมีองค์ประกอบหลากหลาย	 ธีระ	 รุญเจริญ		 

(2550)	 เสนอลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่จะนำไปสู่	 

ความสำเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษา	 ประกอบด้วย		 

1)	 ลักษณะพื้นฐานธรรมชาติ	 เช่น	 ความถนัด	 ความเป็นผู้นำ	 

ลักษณะนิสัยในการร่วมงานกับผู้อื่น	 2)	 การศึกษา	 มีความรู้	 

พื้นฐานทางด้านการบริหารการศึกษา	 จิตวิทยาการทำงาน	 

พื้นฐานการศึกษา	ค้นคว้า	การวิจัย	3)	บุคลิกภาพ	มีวุฒิภาวะ	 

ทางอารมณ์มั่นคง	 การสื่อสาร	 ความเข้มแข็งในจิตใจ	 กิริยา	 

มารยาท	 การแต่งกาย	 4)	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 5)	 มีความ	 

สามารถ	 ความชำนาญการในนำองค์การ	 ส่งเสริมการทำงาน	 

เป็นทีม	 การประสานงาน	 ในขณะที่	 สมหวัง	 พิธิยานุวัฒน์		 

(2543)	 ได้ศึกษาวิจัยแล้วพบว่า	 ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์	 

มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา	 โดยมุ่ง	 

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง	 คนดี	 มีการประเมินตนเอง	 มี	 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ	 และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	

	 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 มีการพัฒนาผู้บริหารสถาน	 

ศึกษาในทุกรูปแบบ	ทั้งการใช้มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถาน	 

ศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้บริหารสถาน	 

ศึกษาการพัฒนา	 ฝึกอบรม	ทั้งก่อนเข้ารับตำแหน่งและในช่วง	 

ที่ดำรงตำแหน่ง	 นอกจากนั้นยังพบว่ามีการศึกษา	 อบรม	 

การสัมมนาของผู้บริหารสถานศึกษาทุกปีการศึกษาทั้งใน	 

ประเทศและต่างประเทศ	นับได้ว่ามีการใช้งบประมาณเพื่อการ	 

ลงทุนในการพัฒนาคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมาก	 

แต่ผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษากลับยังไม่เป็นที่	 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณ

ี

32			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 6  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2555

พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์ นริศ สวัสดี อำนวย บุญศรี 

พึงพอใจนัก	ผู้วิจัย	ในฐานะนักวิชาการบริหารศึกษา	ทำหน้าที่	 

ผู้สอนในรายวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา	 สำหรับนักศึกษา	 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี		 

ให้มีทักษะและความสามารถในการบริหารสถานศึกษาอย่าง	 

มีคุณภาพ	 จึงมีความสนใจที่จะหาคำตอบว่าลักษณะของ	 

ผู้บริหารมืออาชีพ	 มีองค์ประกอบอะไรบ้าง	 และมีปัจจัยใดบ้าง	 

ที่มีอิทธิพลต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 อันจะนำไปสู่การ	 

สร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมือ	 

อาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เป็นแนวทางในการพัฒนา	 

สาขาวิชา	 และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นผู้บริหาร	 

มืออาชีพได้สอดคล้องกับบริบท	 วัฒนธรรม	 ได้อย่างเหมาะสม	 

และมีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ	 

ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

ภาคตะวันออก	

	 2.	 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความ	 

สัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	ภาคตะวันออก	กับข้อมูลเชิงประจักษ์	

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาครั้งนี้	 เป็นการศึกษา	 2	 ขั้นตอน	 คือ	 การสร้างรูป	 

แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ภาคตะวันออก	 และการตรวจสอบ	 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ภาคตะวันออก	กับข้อมูลเชิงประจักษ์	

จึงมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	ที่เกี่ยวข้อง	2	กลุ่ม	ได้แก่	

	 1.	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบการสร้างรูปแบบ	 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพใน	 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก	 ที่ได้จากการศึกษา	 

เอกสาร	โดยมีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด	3	คน	ประกอบด้วย	ผู้บริหาร	 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา		 

ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา	 โดยมีวุฒิการศึกษา	 

ไม่น้อยกว่าปริญญาเอกทางด้านการบริหารการศึกษา	 หรือ	 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ	

	 2.	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพในสถานศึกษาขั้น	 

พื้นฐาน	 ภาคตะวันออก	 กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยศึกษา

สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี	และตราด	ดังนี้	

	 	 2.1	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 ผู้บริหาร	 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 4	 เขต	 ครอบคลุมจังหวัด	 

จันทบุรี	 และจังหวัดตราด	 คือ	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 

ประถมศึกษาจันทบุรีเขต	1	จันทบุรี	เขต	2	ตราด	และสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 17	 (จันทบุรี	 -	 ตราด)		 

จำนวนทั้งสิ้น	5,204	คน	

	 	 2.2	 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 และครูผู้สอนในสถานศึกษา	 ขั้นพื้นฐาน	 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต	 1	 

จันทบุรี	 เขต	2	ตราด	และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม	 

ศึกษาเขต	 17	 (จันทบุรี	 -	 ตราด)	 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 

ตามเกณฑ์การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ที่วิเคราะห์ข้อมูล	 

ด้วยสถิติชั้นสูงและมีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 

พิจารณาขนาดกลุ่มตัวอย่างควบคู่ไปกับจำนวนพารามิเตอร์	 

อิสระที่ต้องการประมาณค่าโดยใช้อัตราส่วนระหว่างหน่วย	 

ตัวอย่างและจำนวนพารามิเตอร์	 หรือตัวแปร	 20	 :	 1	

(Schumacker,	R.E.	 2004	 :	 49)	 จำนวน	606	คน	 ได้มาโดย	 

การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	ดังนี้	

	 	 	 2.2.1	สุ่มตัวอย่างสถานศึกษาในสำนักงานเขต	 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	3	 เขตพื้นที่	 เขตละ	50	 โรงเรียน		 

สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 

มัธยมศึกษา	มีจำนวนสถานศึกษา	39	โรงเรียน	กำหนดให้เป็น	 

กลุ่มตัวอย่างทั้ง	39	โรงเรียน	

	 	 	 2.2.2	 สุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในส่วนของผู้บริหาร	 

สถานศึกษา	 โรงเรียนละ	 1	 คน	 และสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย

สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน	

โรงเรียนละ	 1	 คน	 รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถาน

ศึกษา	จำนวน	228	คน	

	 	 	 2.2.3	สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายสำหรับกลุ่มตัวอย่าง	 

ที่เป็นครูผู้สอน	 โรงเรียนละ	 2	 คน	 รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็น	 

ครูผู้สอน	จำนวน	378	คน	

2. ตัวแปรที่ศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

	 	 2.1	 ตัวแปรแฝงภายนอก	ได้แก่	

	 	 	 2.1.1	คุณลักษณะของผู้บริหาร	 สามารถวัดได้	 

จากตัวแปรสังเกตได้	 จำนวน	 3	 ตัว	 ได้แก่	 คุณลักษณะทาง	 

กายภาพ	 คุณลักษณะทางสติปัญญา	 และคุณลักษณะทางสังคม  

	 	 2.2	 ตัวแปรแฝงภายใน	ได้แก่	

	 	 	 2.2.1	แรงจูงใจ	 สามารถวัดได้จากตัวแปร

สังเกตได้	จำนวน	2	ตัว	ได้แก่	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	และแรงจูงใจ		 

ใฝ่สัมพันธ์	

	 	 	 2.2.2	ภาวะผู้นำ	 สามารถวัดได้จากตัวแปร	 

สังเกตได้	 จำนวน	 3	 ตัว	 ได้แก่	 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง		 

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์	และภาวะผู้นำทางวิชาการ	
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	 	 	 2.2.3	ทักษะการบริหารสถานศึกษา	 สามารถ	 

วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้	 จำนวน	 4	 ตัว	 ได้แก่	 การบริหาร	 

วิชาการ	 การบริหารงบประมาณ	 การบริหารงานบุคคล	 และ		 

การบริหารทั่วไป	

	 	 	 2.2.4	ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 ซึ่งเป็น	 

ตัวแปรตามในการวิจัยครั้งนี้	 สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้  

จำนวน	3	ตัว	ได้แก่	มาตรฐานความรู้	มาตรฐานการปฏิบัติงาน	 

และมาตรฐานการปฏิบัติตน	

3.	เครื่องมือการวิจัย	

	 3.1	แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	

	 3.2	แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของความ	 

เป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ	 

มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ตามแบบของลิเคอร์ท	 

(Likert.1980)	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นบนฐานแนวคิดทฤษฎีของ	 

ตัวแปร	 แบ่งเป็น	 3	 ตอน	 คือ	 ตอนที่	 1	 แบบสอบถามแบบ	 

สำรวจรายการ	 (Checklist)	 ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลด้าน

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ตอนที่	 2	 แบบสอบถาม	 

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหาร	 

มืออาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 4	 ปัจจัย	 คือ	 คุณลักษณะ	 

ของผู้บริหาร	แรงจูงใจ	ภาวะผู้นำ	และทักษะการบริหาร	ตอนที่	3  

แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของความเป็นผู้บริหารมือ

อาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	3	ปัจจัย	คือ	มาตรฐานความรู้	 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน	 และมาตรฐานการปฏิบัติตน	

แบบสอบถามทั้งฉบับ	 ทุกตอน	 และทุกข้อ	 มีคุณภาพอยู่ใน	 

เกณฑ์มาตรฐาน	

4.	การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย	

	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติสำเร็จรูป		 

และ	โปรแกรม	LISREL	ดังนี้	

	 	 4.1	 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน	 โดยใช้	 

โปรแกรมการวิเคราะห์สถิติสำเร็จรูป	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าความ	 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ค่าความเบ้	 ค่าความโด่ง	 และค่าความ	 

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	

	 	 4.2	 วิเคราะห์ความเหมาะสมของโมเดลการวัดกับ	 

ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อตรวจสอบ	 องค์ประกอบของแต่ละตัว	 

แปรตามโครงสร้างที่กำหนดไว้	 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ	 

เชิงยืนยัน	 (CFA)	 และวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง	 

เชิงเส้น	 (Linear	 Structural	 Relation	 Model)	 ของความ	 

สัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 ในสถาน	 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ภาคตะวันออก	 ด้วยโปรแกรม	 LISREL	

(Version	8.80	student)	

ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  

ของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ภาคตะวันออก	 สรุปได้ว่า	 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ	 

ของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		 

ภาคตะวันออกประกอบด้วยตัวแปรแฝงจำนวน	 5	 ตัว	 จำแนก

เป็นตัวแปรอิสระ	 จำนวน	 4	 ตัว	 ตัวแปรตาม	 จำนวน	 1	 ตัว		 

ตัวแปรแฝงทั้ง	 8	 ตัวนั้น	 สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้		 

จำนวน	15	ตัว	

	 	 1.1	 ตัวแปรอิสระ	 4	 ตัว	 จำแนกเป็นตัวแปรแฝง

นอก	 จำนวน	 1	 ตัว	 คือ	 คุณลักษณะของผู้บริหาร	 และตัวแปร

แฝงใน	จำนวน	3	ตัว	คือ	แรงจูงใจ	ภาวะผู้นำ	และทักษะการ

บริหารสถานศึกษา	

	 	 1.2	 ตัวแปรตาม	 1	 ตัว	 เป็นตัวแปรแฝงใน	 คือ	 

ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	

	 	 1.3	 ตัวแปรแฝงทุกตัวส่ งอิทธิพลทางตรงต่อ

ตัวแปรตาม	คือ	ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	

	 1.4	 ตัวแปรแฝงที่ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรตาม	 

มีดังนี้	 1)	ตัวแปรคุณลักษณะของผู้บริหาร	ส่งอิทธิพลทางอ้อม	 

ผ่านแรงจูงใจ	 ภาวะผู้นำ	 และทักษะการบริหารสถานศึกษา	 

2)	 ตัวแปรแรงจูงใจ	 ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านภาวะผู้นำและ	 

ทักษะการบริหารสถานศึกษา	 3)	 ภาวะผู้นำ	 ส่งอิทธิพลทาง	 

อ้อม	 ผ่านทักษะการบริหารสถานศึกษา	 และ	 4)	 ทักษะการ	 

บริหารสถานศึกษาส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านภาวะผู้นำ	

 2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ  

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก กับข้อมูลเชิง  

ประจักษ์ สรุปได้ดังนี้	

	 	 2.1	 องค์ประกอบของตัวแปรแฝง	มีดังนี้	

	 	 	 2.1.1	คุณลักษณะของผู้บริหาร	มีองค์ประกอบ

สำคัญ	 3	 ส่วนคือ	 คุณลักษณะทางกายภาพ	 คุณลักษณะทาง	 

สติปัญญา	และคุณลักษณะทางสังคม	

	 	 	 2.1.2	แรงจูงใจ	 มีองค์ประกอบสำคัญ	 2	 ส่วน	 

คือ	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์	

	 	 	 2.1.3	ภาวะผู้นำ	มีองค์ประกอบสำคัญ	3	ส่วน	 

คือ	ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง	ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์	และภาวะ	 

ผู้นำทางวิชาการ	

	 	 	 2.1.4	ทักษะการบริหารสถานศึกษา	 มีองค์	 

ประกอบสำคัญ	 4	 ส่วนคือ	 การบริหารวิชาการ	 การบริหาร	 

งบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	และการบริหารทั่วไป	
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34			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 6  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2555

พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์ นริศ สวัสดี อำนวย บุญศรี 

	 ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 สามารถวัดได้จากมาตรฐาน

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา	 3	 มาตรฐาน	 ได้แก่		 

มาตรฐานความรู้	 และประสบการณ์วิชาชีพ	 มาตรฐานการ	 

ปฏิบัติงาน	 และมาตรฐานการปฏิบัติตน	 ตามมาตรฐานของ	 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	 (2548)	 ในส่วนของปัจจัยเชิง	 

สาเหตุที่ส่งผลต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพนั้น	 ผลการวิจัย	 

พบว่าประกอบด้วยตัวแปรแฝงคุณลักษณะของผู้บริหาร	 

แรงจูงใจ	 ภาวะผู้นำ	 และทักษะการบริหารสถานศึกษา	 ทั้งนี้	 

ปัจจัยทั้ง	 4	 ตัวนี้มี	 ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้บริหารทั้งใน	 

ด้านที่เกี่ยวกับตนเอง	 การปฏิบัติงานและปกครองผู้ใต้บังคับ	 

บัญชา	 สอดคล้องกับ	 กาญจน์	 เรืองมนตรี	 และธีระ	 รุญเจริญ		 

(2548	อ้างถึงใน	ธีระ	รุญเจริญ.	2550	:	141-142)	ที่ได้สรุปผล

การวิจัยว่า	 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะนำไปสู่	 

ความมีประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการ	 ต้องมีการ	 

ดำเนินการสำคัญ	 2	 ด้าน	 คือ	 ด้านบุคลิกภาพส่วนตัวของ	 

ผู้บริหาร	 ซึ่งหมายถึงบุคิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก	 

ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติ	 หมายถึง	 ด้านมิตรสัมพันธ์	 และ	 

กิจสัมพันธ์	สอดคล้องกับแนวคิดของ	นิพนธ์	กินาวงศ์	 (2543)		 

ที่ได้สรุปคุณสมบัติ	 ที่สำคัญของผู้บริหาร	 3	 ประการ	 คือ	 

ผู้บริหารต้องมีภูมิรู้	ภูมิธรรม	และภูมิฐาน	กล่าวคือ	ผู้บริหารต้อง	 

มีความรู้ดี	 มีและใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	 

นอกจากนั้นผู้บริหารต้องมีบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม	 ทั้งด้าน	 

กิริยาท่าทาง	 การแต่งกาย	 หรือการพูดจา	 ทั้งนี้เป็นไปในทำนอง  

เดียวกับ	ถวิล	มาตรเลี่ยม	(2544)	ที่ได้สรุปผลจากงานวิจัยพบ	 

ว่าผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ	 และสามารถบริหารโรงเรียนได้	 

ประสบความสำเร็จนั้น	ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์	มีศักยภาพในการ	 

จูงใจหรือกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงวิสัยทัศน์	 พร้อมที่จะ	 

ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายตามวิสัยทัศน์นั้น	 

สรุปและอภิปรายผล 
 1. การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ  

ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ภาคตะวันออก	 จากการศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่	 

เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาสังเคราะห์สร้างรูปแบบความสัมพันธ์	 

เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพในสถานศึกษา	 

ขั้นพื้นฐาน	 จากนั้นได้นำร่างรูปแบบดังกล่าวไปสอบถามโดย	 

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการศึกษา	 และ	 

ด้านการบริหารสถานศึกษาศึกษา	ได้ข้อสรุปดังนี้	
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  1.4  ตัวแปรแฝงที่สงอิทธิพลทางออมตอตัวแปรตาม มีดังน้ี 1) ตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหาร สงอิทธิพล
ทางออมผานแรงจูงใจ ภาวะผูนํา และทักษะการบริหารสถานศึกษา 2) ตัวแปรแรงจูงใจ สงอิทธิพลทางออมผานภาวะผูนําและทักษะ
การบริหารสถานศึกษา 3)  ภาวะผูนํา สงอิทธิพลทางออม ผานทักษะการบริหารสถานศึกษา และ 4) ทักษะการบริหารสถานศึกษา 
สงอิทธิพลทางออมผานภาวะผูนํา 

 2.  ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเปนผูบริหารมืออาชีพ ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาคตะวันออก กับขอมูลเชิงประจักษ สรุปไดดังน้ี 

  2.1 องคประกอบของตัวแปรแฝง มีดังน้ี 

   2.1.1  คุณลักษณะของผูบริหาร มีองคประกอบสําคัญ 3 สวนคือ คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทาง
สติปญญา และคุณลักษณะทางสังคม 

   2.1.2  แรงจูงใจ มีองคประกอบสําคัญ 2 สวนคือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และแรงจูงใจใฝสัมพันธ 
   2.1.3  ภาวะผูนํา มีองคประกอบสําคัญ 3 สวนคือ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ และภาวะ
ผูนําทางวิชาการ 

   2.1.4  ทักษะการบริหารสถานศึกษา มีองคประกอบสําคัญ 4 สวนคือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 

   2.1.5  ความเปนผูบริหารมืออาชีพ มีองคประกอบสําคัญ 3 สวนคือ มาตรฐานความรู  มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน 

  2.2  การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูล

เชิงประจักษอยูในเกณฑดี โดยมีคาสถิติดังน้ี 2 = 8.09, df = 23, p-Value = 0.99, RMSEA=0, SRMR= 0.004, GFI =.998, 
AGFI = .989 ทั้งน้ีตัวแปรแฝงในรูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงความเปนผูบริหารมืออาชีพ ไดรอยละ 94 
โดยตัวแปรทุกตัวสงอิทธิพลทางตรง ทางออม และอิทธิพลรวม ดังภาพ 1  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 = 8.09  df = 23  p-value = 0.99823  RMSEA = 0.000  * คานัยสําคัญ .05 
ภาพ 1  แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเปนผูบริหารมืออาชีพในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคตะวันออก ระหวางรูปแบบตาม
สมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ  

มาตรฐานความรู 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติตน 

คุณลักษณะทาง
กายภาพ 

คุณลักษณะทาง
สติปญญา 

คุณลักษณะทาง
สังคม 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์

แรงจูงใจใฝสัมพันธ 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

ภาวะผูนําทางวิชาการ 

การบริหารวิชาการ 

การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล 

การบริหารทั่วไป 

ความเปน
ผูบริหารมอื

ทักษะการ
บริหาร

ภาวะผูนํา 

คุณลักษณะ
ของผูบริหาร 
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	 	 	 2.1.5	ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 มีองค์

ประกอบสำคัญ	 3	 ส่วนคือ	 มาตรฐานความรู้	 มาตรฐานการ	 

ปฏิบัติงาน	และมาตรฐานการปฏิบัติตน	

	 	 2.2	 การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบกับ	 

ข้อมูลเชิงประจักษ์	 พบว่า	 รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูล	 

เชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี	โดยมีค่าสถิติดังนี้			=	8.09,	df	=	23,		 

p-Value	=	0.99,	RMSEA	=	0,	SRMR	=	0.004,	GFI	=.998,	 

AGFI	=	 .989	ทั้งนี้ตัวแปรแฝงในรูปแบบสามารถอธิบายความ	 

แปรปรวนของตัวแปรแฝงความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 ได้ร้อยละ	

94	โดยตัวแปรทุกตัวส่งอิทธิพลทางตรง	ทางอ้อม	และอิทธิพล

รวม	ดังภาพ	1	

	 	 	 	 =	 8.09	 df	 =	 23	 p-value	 =	 0.99823	RMSEA	 =	

0.000	 *	ค่านัยสำคัญ	 .05	ภาพ	1	แสดงรูปแบบความสัมพันธ์	 

เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพในสถานศึกษา	 

ขั้นพื้นฐาน	 ภาคตะวันออก	 ระหว่างรูปแบบตามสมมติฐานกับ	 

ข้อมูลเชิงประจักษ์	
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  1.4  ตัวแปรแฝงที่สงอิทธิพลทางออมตอตัวแปรตาม มีดังน้ี 1) ตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหาร สงอิทธิพล
ทางออมผานแรงจูงใจ ภาวะผูนํา และทักษะการบริหารสถานศึกษา 2) ตัวแปรแรงจูงใจ สงอิทธิพลทางออมผานภาวะผูนําและทักษะ
การบริหารสถานศึกษา 3)  ภาวะผูนํา สงอิทธิพลทางออม ผานทักษะการบริหารสถานศึกษา และ 4) ทักษะการบริหารสถานศึกษา 
สงอิทธิพลทางออมผานภาวะผูนํา 

 2.  ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเปนผูบริหารมืออาชีพ ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาคตะวันออก กับขอมูลเชิงประจักษ สรุปไดดังน้ี 

  2.1 องคประกอบของตัวแปรแฝง มีดังน้ี 

   2.1.1  คุณลักษณะของผูบริหาร มีองคประกอบสําคัญ 3 สวนคือ คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทาง
สติปญญา และคุณลักษณะทางสังคม 

   2.1.2  แรงจูงใจ มีองคประกอบสําคัญ 2 สวนคือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และแรงจูงใจใฝสัมพันธ 
   2.1.3  ภาวะผูนํา มีองคประกอบสําคัญ 3 สวนคือ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ และภาวะ
ผูนําทางวิชาการ 

   2.1.4  ทักษะการบริหารสถานศึกษา มีองคประกอบสําคัญ 4 สวนคือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 

   2.1.5  ความเปนผูบริหารมืออาชีพ มีองคประกอบสําคัญ 3 สวนคือ มาตรฐานความรู  มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน 

  2.2  การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูล

เชิงประจักษอยูในเกณฑดี โดยมีคาสถิติดังน้ี 2 = 8.09, df = 23, p-Value = 0.99, RMSEA=0, SRMR= 0.004, GFI =.998, 
AGFI = .989 ทั้งน้ีตัวแปรแฝงในรูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงความเปนผูบริหารมืออาชีพ ไดรอยละ 94 
โดยตัวแปรทุกตัวสงอิทธิพลทางตรง ทางออม และอิทธิพลรวม ดังภาพ 1  
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สงอิทธิพลทางออมผานภาวะผูนํา 

 2.  ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเปนผูบริหารมืออาชีพ ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาคตะวันออก กับขอมูลเชิงประจักษ สรุปไดดังน้ี 

  2.1 องคประกอบของตัวแปรแฝง มีดังน้ี 

   2.1.1  คุณลักษณะของผูบริหาร มีองคประกอบสําคัญ 3 สวนคือ คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทาง
สติปญญา และคุณลักษณะทางสังคม 
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   2.1.4  ทักษะการบริหารสถานศึกษา มีองคประกอบสําคัญ 4 สวนคือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 

   2.1.5  ความเปนผูบริหารมืออาชีพ มีองคประกอบสําคัญ 3 สวนคือ มาตรฐานความรู  มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน 

  2.2  การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูล
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AGFI = .989 ทั้งน้ีตัวแปรแฝงในรูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงความเปนผูบริหารมืออาชีพ ไดรอยละ 94 
โดยตัวแปรทุกตัวสงอิทธิพลทางตรง ทางออม และอิทธิพลรวม ดังภาพ 1  
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พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์ นริศ สวัสดี อำนวย บุญศรี 

พร้อมกันนั้น	 ยังต้องเป็นผู้มีความสนใจในการจัดการเรียน	 

การสอน	การใช้สื่อการสอน	เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน	 

เป็นสำคัญ	

	 ผลของการวิจัยในขั้นตอนของการสร้างรูปแบบความ	 

สัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพในครั้งนี้ยังมี	 

ความสอดคล้องกับแนวคิดของรังสรรค์	 ประเสริฐศรี	 (2544)	ที่	 

ได้สรุปผลของการศึกษาคุณลักษณะของผู้นำที่มีประสิทธิผลว่า	 

เป็นบุคคลที่ภาวะผู้นำสูง	 สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง	 

บุคคลกับผู้ใต้บังคับบัญชา	 การจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติตามและมี	 

ความสามารถในการบริหารองค์การในทุกด้านเพื่อให้บรรลุ	 

เป้าหมายที่กำหนดไว้	 ทั้งนี้ผลของการศึกษามีความสอดคล้อง	 

กับอนุชา	 กอนพ่วง	 (2550)	 ที่ได้ศึกษาและตรวจสอบรูปความ	 

สัมพันธ์เชิงสาเหตุของผู้บริหารมืออาชีพ	 แล้วพบว่าปัจจัยเชิง	 

สาเหตุที่ส่งผลต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 5	 ปัจจัย	 คือ	 

ภูมิหลังของผู้บริหารสถานศึกษา	พฤติกรรมการนำ	 แรงจูงใจ	 

การสนับสนุนในสถานศึกษา	และบรรยากาศของสถานศึกษา	

 2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ  

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก กับข้อมูลเชิง  

ประจักษ์ เป็นขั้นตอนที่	 2	 ของการศึกษาครั้งนี้	 ใช้การศึกษา	 

เชิงปริมาณ	 เพื่อตรวจสอบรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลเชิง	 

ประจักษ์ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารและครูในภาค	 

ตะวันออก	 ได้ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลว่ารูปแบบความ	 

สัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพในสถาน	 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	ภาคตะวันออกประกอบด้วยปัจจัยเชิงสาเหตุ		 

4	 ตัว	 คือ	 คุณลักษณะของผู้บริหาร	 แรงจูงใจ	 ภาวะผู้นำ	 และ	 

ทักษะการบริหารสถานศึกษา	 โดยมีความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 

เป็นตัวแปรตาม	ได้ข้อสรุปดังนี้	

	 	 2.1	 คุณลักษณะของผู้บริหาร	 และ	 ทักษะการ

บริหารสถานศึกษา	 ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นผู้บริหาร

มืออาชีพ	ด้วยขนาดอิทธิพล	0.61	และ	0.40	ตามลำดับ	

	 	 2.2	 คุณลักษณะของผู้บริหาร	 ภาวะผู้นำ	 และแรง	 

จูงใจ	 ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 ด้วย	 

ขนาดอิทธิพล	0.33,	0.18	และ	0.08	ตามลำดับ	

	 	 2.3	 คุณลักษณะของผู้บริหาร	 ทักษะการบริหาร	 

สถานศึกษา	ภาวะผู้นำ	 และแรงจูงใจ	 ส่งอิทธิพลรวมต่อความ	 

เป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 ด้วยขนาดอิทธิพล	 0.94,	 0.40,	 0.18		 

และ	0.08	ตามลำดับ	

	 	 2.4	 คุณลักษณะของผู้บริหาร	 และ	 ภาวะผู้นำ	 

ส่งอิทธิพลทางตรงต่อทักษะการบริหารสถานศึกษา	 ด้วยขนาด	 

อิทธิพล	0.51	และ	0.45	ตามลำดับ	

	 	 2.5	 คุณลักษณะของผู้บริหาร	 และ	 แรงจูงใจ	 

ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อทักษะการบริหารสถานศึกษา	 ด้วย	 

ขนาดอิทธิพล	0.32	และ	0.19	ตามลำดับ	

	 	 2.6	 คุณลักษณะของผู้บริหาร	 ภาวะผู้นำ	 และ	 

แรงจูงใจ	 ส่งอิทธิพลรวมต่อทักษะการบริหารสถานศึกษา	 ด้วย	 

ขนาดอิทธิพล	0.83	0.45	และ	0.19	ตามลำดับ	

	 	 2.7	 คุณลักษณะของผู้บริหาร	 และ	 แรงจูงใจ	 ส่ง

อิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้นำ	 ด้วยขนาดอิทธิพล	 0.47	 และ	 

0.43	ตามลำดับ	

	 	 2.8	 คุณลักษณะของผู้บริหาร	 ส่งอิทธิพลทางอ้อม	 

ต่อภาวะผู้นำ	ด้วยขนาดอิทธิพล	0.24	

	 	 2.9	 คุณลักษณะของผู้บริหาร	 และ	 แรงจูงใจ	 ส่ง	 

อิทธิพลรวมต่อภาวะผู้นำ	 ด้วยขนาดอิทธิพล	 0.71	 และ	 0.43	 

ตามลำดับ	

	 	 2.10	คุณลักษณะของผู้บริหาร	 ส่งอิทธิพลทางตรง	 

ต่อแรงจูงใจ	 ด้วยขนาดอิทธิพล	 0.56	 และส่งอิทธิพลรวมด้วย	 

ขนาดอิทธิพล	0.56	

	 จากผลทีไ่ดพ้บ	มปีระเดน็ทีน่า่สนใจนำไปสูก่ารอภปิรายผล		 

ดงันี้	

	 1)	 คุณลักษณะของผู้บริหาร	 เป็นตัวแปรสำคัญของ	 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ภาคตะวันออก	 เนื่องจากเป็น	 

ตัวแปรที่ถูกจัดให้เป็นตัวแปรแฝงนอกเพียงตัวเดียวของ	 

รูปแบบ	 แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะของผู้บริหารเป็นสิ่งที่เป็น	 

ลักษณะเฉพาะของบุคคล	 ซึ่งไม่มีเหตุการณ์หรือตัวแปรใด	 ๆ	 

ที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะของบุคคลได้	ทั้งนี้	จากการวิเคราะห์	 

องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 ได้ผลสรุปว่าคุณลักษณะของผู้บริหาร	 

ประกอบด้วย	 3	 องค์ประกอบ	 คือ	 คุณลักษณะทางกายภาพ		 

คุณลักษณะทางสติปัญญา	 และคุณลักษณะทางสังคม	 และเมื่อ	 

วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างเพื่อหาเส้นอิทธิพลที่ส่งไป	 

ยังความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	พบว่า	 คุณลักษณะของผู้บริหาร	 

มีอิทธิพลทางตรงต่อทุกตัวแปรในรูปแบบกล่าวคือ	 มีอิทธิพล	 

ทางตรงต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 แรงจูงใจ	 ภาวะผู้นำ		 

และทักษะการบริหารสถานศึกษา	 มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความ	 

เป็นผู้บริหารมืออาชีพโดยส่งผ่านแรงจูงใจ	ภาวะผู้นำ	และทักษะ	 

การบริหารสถานศึกษา	มีอิทธิพลรวมต่อ	

แรงจูงใจ	 ภาวะผู้นำ	 ทักษะการบริหารสถานศึกษา	 และความ

เป็นผู้บริหารมืออาชีพ	ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ	แนวคิด	 

ของฮอย	 และมิสเกล	 (Hoy	 and	Miskel.	 2008)	 ที่กล่าวว่าผู้	 

บริหารต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	 มีความเฉลียวฉลาด	

กระตือรือร้น	 มีความเชี่ยวชาญ	 มีความรับผิดชอบ	 กล้าคิด	 

กล้าทำ	 เป็นที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา	 มีส่วนร่วมในกิจกรรม
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ของสังคม	 มีฐานะทางสังคม	 เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป		 

สอดคล้องกับไฟรกอน	 และ	 แจ็คสัน	 (Frigon	 and	 Jackson.	

1996)	 ที่กล่าวว่า	 คุณลักษณะของผู้บริหารมีความเป็น	 

คุณลักษณะเฉพาะตัว	 ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง	 หากผู้บริหาร	 

ไม่มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างชัดเจน	 อาจทำให้ไม่ได้รับความ	 

ศรัทธาและสูญเสียความเชื่อมั่นในฐานะผู้นำ	 คุณลักษณะของ	 

ผู้บริหารจึงส่งผลต่อพฤติกรรมอย่างอื่นของผู้บริหาร	 ทั้งแรง	 

จูงใจ	 ภาวะผู้นำ	 และทักษะในการบริหารสถานศึกษา	 ทั้งนี้	 

สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารที่สตอกดิลล์		 

(Stogdill.	 1997)	 ได้สรุปไว้ว่าผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำที่	 

ประสบความสำเร็จได้นั้น	 มีปัจจัยสำคัญ	 3	 ประการคือคุณสมบัติ	 

ส่วนตน	 ทางด้านความมีสติปัญญา	 มีเชาวน์ปัญญา	 มีนิสัยรัก	 

การศึกษาค้นคว้า	 ทันสมัย	 กว้างขวาง	 เป็นที่พึ่งในเรื่องที่	 

รับผิดชอบได้	 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม	 กระตือรือร้น	 

มีมนุษยสัมพันธ์สูง	 มีฐานะทางเศรษฐกิจดี	 คุณสมบัติทางด้าน	 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์		 

ค้นหาวิธีการหรือแนวทางที่จะทำให้การปฏิบัติประสบผลสำเร็จได้	 

มีความสามารถในการปรับตัว	 ความสามารถในการพูด	 และ	 

คุณสมบัติด้านความเป็นผู้นำ	 กล่าวคือ	 เป็นบุคคลที่มีความ	 

สามารถในการตัดสินใจ	 มีความสามารถในการเข้าสังคม	 และ	 

การร่วมมือปฏิบัติงานกับผู้อื่น	

	 2)	 แรงจูงใจ	 เป็นตัวแปรแฝงในตัวที่หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ	 

ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		 

ภาคตะวันออก	 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 สรุป	 

ได้ว่า	 แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 

ประกอบด้วยองค์ประกอบ	 2	 องค์ประกอบ	 คือ	 แรงจูงใจใฝ่	 

สัมฤทธิ์	 และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์	 และเมื่อวิเคราะห์โมเดลสมการ	 

เชิงโครงสร้างเพื่อหาเส้นอิทธิพลที่ส่งไปยังความเป็นผู้บริหาร	 

มืออาชีพ	 พบว่า	 แรงจูงใจ	 มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความเป็น	 

ผู้บริหารมืออาชีพ	 โดยส่งผ่านไปยังภาวะผู้นำ	 และทักษะทาง	 

การบริหารสถานศึกษา	 นอกจากนั้น	 แรงจูงใจยังได้รับอิทธิพล	 

ทางตรงจากคุณลักษณะของผู้บริหาร	 จากแนวคิดของ	 วิโรจน์		 

สารรัตนะ	 (2546)	 ที่ได้กล่าวว่า	 คนและองค์การต่างมีความ	 

สัมพันธ์และต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	 ผู้บริหาร	 ที่มีความ	 

สามารถจะต้องบริหารงานให้บรรลุจุดหมายทั้งของคนและของ	 

องค์การ	 โดยอาศัยกระบวน	 การจูงใจ	 แสดงให้เห็นได้ว่าแรง	 

จูงใจของผู้บริหารส่งผลให้ผู้บริหารประสบความสำเร็จได้	

อย่างไรก็ตามผลของวิจัย	 พบว่าแรงจูงใจมิได้ส่งผลทางตรงต่อ	 

ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 นั่นเป็นเพราะว่าการจูงใจเป็น	 

พฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด	 และจะต้องแสดงพฤติกรรม	 

นั้นอย่างต่อเนื่อง	 จึงจะประสบผลสำเร็จได้	 (Campbell.	 1970)		 

แรงจูงใจที่จะทำให้ผู้บริหาร	 มีความเป็นมืออาชีพได้นั้นจึงต้อง	 

ส่งผ่านไปยังภาวะผู้นำ	 เพื่อให้ผู้บริหารสามารถแสดงความ	 

เป็นผู้นำ	 กระตุ้นให้เกิดความตระหนักและความพยายาม	 

พร้อมกันนั้น	 ผู้บริหารต้องลงมือปฏิบัตินำ	 แสดงให้เห็นถึง	 

ความเป็นผู้มีองค์ความรู้	 มีความสามารถอย่างชัดเจนจึงจะ	 

สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา	 พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจ	 นำพา	 

องค์การไปสู่ความสำเร็จได้	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 

วราวิทย์	 คะษาวงศ์	 (2551)	 ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

แรงจูงใจกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน	 

พบว่า	 แรงจูงใจของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวก	 

กับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	แรงจูงใจ	 

ที่จะสามารถกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมกระตือรือร้นที่จะ	 

ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จนั้นต้องอาศัยปัจจัยแห่งความ	 

ต้องการพื้นฐานของบุคคล	 ซึ่งสอดรับกับทฤษฎีความต้องการ	 

ความสำเร็จของแมคเคลแลนด์	 (McClelland)	 ที่แบ่งความ	 

ต้องการมนุษย์เป็น	3	กลุ่มคือ	ความต้องการความสำเร็จ	หรือ	 

ความต้องการใฝ่สัมฤทธิ์	 ความต้องการใฝ่อำนาจ	 และความ	 

ต้องการใฝ่สัมพันธ์	 ซึ่งผลของการวิจัยพบว่า	 องค์ประกอบของ	 

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพมี	 2	 กลุ่ม	 คือ	 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 และความจูงใจใฝ่สัมพันธ์	 ทั้งนี้สอดคล้อง	 

กับผลการวิจัยของอนุชา	 กอนพ่วง	 (2550)	 ที่ได้ศึกษารูปแบบ	 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพใน	 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่า	แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อผู้บริหาร	 

มืออาชีพ	 ประกอบด้วย	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 และแรงจูงใจใฝ่	 

สัมพันธ์	 ส่วนแรงจูงใจใฝ่อำนาจมีสัมประสิทธิ์องค์ประกอบ	 

เชิงลบ	 งานวิจัยของแมคเคลแลนด์	 และวินเทอร์	 (McClelland		 

and	Winter.1987)	 พบว่า	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์	 

กับความสำเร็จของสถานศึกษา	ในประเด็นของผลของการวิจัย	 

ที่พบว่าแรงจูงใจได้รับอิทธิพลจากคุณลักษณะของผู้บริหารนั้น		 

สามารถอธิบายตามความหมายของแรงจูงใจ	 โดยธร	 สุนทรายุทธ   

(2551)	 ที่กล่าวว่าแรงจูงใจเป็นกระบวนการที่อินทรีย์ถูกกระตุ้น

ให้มีการตอบสนองอย่างมีทิศทางและดำเนินไปสู่เป้าหมาย		 

แรงจูงใจจึงเกิดจากสิ่งเร้าภายในตัวบุคคลได้แก่ความสนใจ	 

ความต้องการ	 เจตคติ	ซึ่งในบางครั้งอาจจเกิดจากสิ่งเร้าภายนอก	 

ได้ด้วยเช่นกัน	เช่น	แรงกระตุ้น	ความต้องการของกลุ่มเป็นต้น	 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 มักเกิดจากบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูง	 

มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง	 มีความทะเยอทะยานสูง	 

มีความหวังสูง	 และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์	 เป็นบุคคลที่มีความ	 

ต้องการการยอมรับจากกลุ่ม	 โอบอ้อมอารี	 เห็นใจผู้อื่น	 

ชอบทำงานเป็นทีม	 บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์มักมาจาก	 

ครอบครัวที่อบอุ่น	 พี่น้องรักใคร่ปรองดอง	 ไม่แก่งแย่งชิงดี	 

เพราะฉะนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าแรงจูงใจของบุคคลที่ส่งผลต่อ	 

ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	มีผลมาจากคุณลักษณะของบุคคลนั้น 
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	 3)	 ภาวะผู้นำ	 เป็นตัวแปรแฝงในตัวที่สองที่มีอิทธิพลต่อ	 

ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

ภาคตะวันออก	 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 สรุป	 

ได้ว่า	 ภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 

ประกอบด้วยองค์ประกอบ	 3	 องค์ประกอบ	 คือ	 ภาวะผู้นำการ	 

เปลี่ยนแปลง	ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์	และภาวะผู้นำทางวิชาการ	 

และเมื่อวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างเพื่อหาเส้นอิทธิพล	 

ที่ส่งไปยังความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	พบว่า	ภาวะผู้นำ	มีอิทธิพล	 

ทางอ้อมต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	โดยส่งผ่านไปยังทักษะ	 

ทางการบริหารสถานศึกษา	 นอกจากนั้น	 ภาวะผู้นำยังได้รับ

อิทธิพลทางตรงจากคุณลักษณะของผู้บริหาร	และแรงจูงใจอีกด้วย		 

ผลของการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ	 ฮาร์ท	 

และควิน	(Hart	and	Quinn.	1993	cited	in	Luthans.1995)	ที่	 

กล่าวถึงบทบาทของภาวะผู้นำทางการศึกษา	 ว่าควรมีบทบาท	 

สำคัญ	 4	 บทบาท	 คือ	 1)	 บทบาทของความเป็นผู้นำการ	 

เปลี่ยนแปลง	 มีวิสัยทัศน์กว้างไกลกว่าคนทั่วไป	 ซึ่งวิสัยทัศน์ที่	 

กว้างไกลของผู้นำจะเกิดจากคุณลักษณะทางสติปัญญา	 

ความเฉลียวฉลาดของผู้นำ	 2)	 บทบาทของการกระตุ้นจูงใจ		 

เป็นหน้าที่สำคัญที่ผู้นำจะต้องเป็นผู้มีแรงจูงใจสูง	 มีความสามารถ	 

ในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความกระตือรือร้นใน	 

การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้	 3)	 บทบาทของ	 

นักวิเคราะห์งาน	แผนงาน	โครงการต่าง	ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 

ทักษะในการบริหารสถานศึกษา	 และ	 4)	 บทบาทของนัก

วางแผนที่เกี่ยวกับวิชาการ	 งบประมาณ	 งานบุคคล	 อาคาร	 

สถานที่	 ความสัมพันธ์กับชุมชน	 แนวคิดดังกล่าวมีความ	 

สอดรับกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นำที่พบว่า	 

ภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพมี	 3	 

องค์ประกอบ	 คือภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง	 ภาวะผู้นำเชิง	 

กลยุทธ์	และภาวะผู้นำทางวิชาการ	

นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิดของ	 ลิพแฮมและโฮว์	

(Lipham	 and	 Hoeh.	 1974	 อ้างถึงใน	 จรัส	 อติวิทยาภรณ์.	

2554	 :	 318)	ที่กล่าวว่าผู้นำสถานศึกษาควรมีหน้าที่	 6	ประการ	 

คือ	 1)	 ผู้นำทางการสอน	 หรือผู้นำทางการศึกษา	 2)	 สรรหา	 

บุคลากรที่มีความรู้	 ความสามารถรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมี	 

ความก้าวหน้าทางวิชาการ	3)	ให้บริการกิจกรรมนอกหลักสูตร	 

แก่นักเรียน	 4)	 มีความสามารถในด้านการวางแผน	 การใช้งบ	 

ประมาณ	 5)	 วางแผนการใช้อาคารสถานที่	 สภาพแวดล้อม	

และ	 6)	 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 จาก	 

แนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นได้ว่าภาวะผู้นำที่ส่ง	 

ผลให้ผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพนั้น	 ต้องเป็นผู้นำทางการ	 

เปลี่ยนแปลง	มีวิสัยทัศน์	ส่งเสริม	สนับสนุนให้บุคลากรมีความ	 

รู้ความสามารถ	 และมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย	 ต้องมี	 

ความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้สามารถนำพา	 

องค์การไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน	 และที่สำคัญ	 

ผู้นำของโรงเรียนต้องให้ความสำคัญในเรื่องการเรียนการสอน		 

การจัดทำหลักสูตร	 การวัดและประเมินผล	 และผลสัมฤทธิ์	 

ทางการเรียนของนักเรียน	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้บริหารที่จะประสบ	 

ความสำเร็จเป็นมืออาชีพได้นั้น	 นอกจากจะมีภาวะผู้นำ	 

ดังกล่าวแล้ว	 ผู้บริหารยังต้องมีความรู้ความสามารถ	 มีทักษะ	 

ในการบริหารสถานศึกษาด้วย	 ภาวะผู้นำจึงมีอิทธิพลทางตรง	 

ต่อทักษะการบริหารสถานศึกษา	 เพื่อส่งอิทธิพลทางอ้อมไปยัง	 

ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 กมล	

สุดประเสริฐ	 (2545	 อ้างถึงใน	 ธีระ	 รุญเจริญ.	 2550)	 ได้ให้	 

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา	 ว่าควรมี	 

ความสามารถในการบริหารงานบุคคล	 การบริหารงานวิชาการ	 

การบริหารงานการเงิน	งบประมาณ	การบริหาร	ความสัมพันธ์	 

โรงเรียนและชุมชน	 และการจัดระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ  

	 4)	 ทักษะการบริหารสถานศึกษา	เป็นตัวแปรแฝงในตัว	 

ที่สาม	 และเป็นตัวแปรสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความเป็นผู้บริหาร	 

มืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		 

ภาคตะวันออก	 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสรุป	 

ได้ว่า	 ทักษะการบริหารสถานศึกษาที่มีอิทธิพลต่อความเป็น	 

ผู้บริหารมืออาชีพประกอบด้วยองค์ประกอบ	 4	 องค์ประกอบ	

คือ	 การบริหารวิชาการ	 การบริหารงบประมาณ	 การบริหาร	 

งานบุคคล	และการบริหารทั่วไป	และเมื่อวิเคราะห์โมเดลสมการ	 

เชิงโครงสร้างเพื่อหาเส้นอิทธิพลที่ส่งไปยังความเป็นผู้บริหาร	 

มืออาชีพ	 พบว่าทักษะการบริหารสถานศึกษา	 มีอิทธิพลทาง	 

ตรงต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 โดยได้รับอิทธิพลทางตรง	 

จากคุณลักษณะของผู้บริหาร	และภาวะผู้นำ	และได้รับอิทธิพล	 

ทางอ้อมจากแรงจูงใจ	โดยการส่งผ่านมาจากภาวะผู้นำ	ผลของ	 

การวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จนั้น	

ต้องมีทักษะทางการบริหารสถานศึกษาที่ดีเยี่ยม	 ซึ่งทักษะ	 

การบริหารสถานศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น	 

ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ	 มีแรงจูงใจ	 และเป็นผู้ที่มี	 

คุณลักษณะเหมาะสมกับความเป็นผู้บริหาร	 ดังเห็นได้จาก	 

ความสำคัญของตัวแปรเชิงสาเหตุทั้ง	3	ตัวแปรดังได้กล่าวไปแล้ว	 

ในข้างต้น	อย่างไรก็ตาม	หน้าที่สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา	 

คือการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย	 

ที่กำหนดทั้งที่เป้าหมายเฉพาะของสถานศึกษานโยบายใน	 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 และนโยบายระดับประเทศ	 จากการ	 

ประกาศเรื่องการกระจายอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการ	 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (2550)	 ที่กระจายอำนาจลงไปยังสถาน	 

ศึกษา	 4	ด้าน	คือ	 ด้านวิชาการ	ด้านงบประมาณ	ด้านบริหาร	 

งานบุคคล	 และด้านบริหารทั่วไป	 โดยบทบาทหน้าที่ของ	 
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38			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 6  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2555

พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์ นริศ สวัสดี อำนวย บุญศรี 

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารจัดการให้สถานศึกษาประสบ	 

ผลสำเร็จทั้ง	 4	 ด้านอย่างสมดุล	 หากผู้บริหารสามารถดำเนิน	 

งานได้อย่างมีประสิทธิผลก็จะส่งผลให้ผู้บริหารผู้นั้นมีความ	 

เป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 ผลของการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้อง	 

กับผลการวิจัยของ	 วิลเลี่ยม	 (Williams.	 Online.	 2004)	 ที่ได้	 

สังเคราะห์ความรู้และทักษะของผู้บริหารการศึกษาว่าควร	 

ประกอบด้วยทักษะ	 7	 ด้านคือ	 ความรู้และทักษะในหน้าที่	 คือ	 

1)	 การวางแผน	 การปฏิบัติงาน	 การประสานงานและการ	 

ควบคุมการปฏิบัติงาน	 2)	 ความรู้และทักษะในการบริหาร	 

ภาวะผู้นำ	การตัดสินใจ	การจูงใจ	การประสานงาน	ความสัมพันธ์	 

ระหว่างบุคคล	 3)	 ความรู้และทักษะด้านจริยธรรม	 4)	 ความรู้	 

และทักษะในการจัดโครงสร้างขององค์การ	 5)	 ความรู้และทักษะ	 

ในการอำนวยการในด้านหลักสูตร	 ด้านงบประมาณ	 สภาพ	 

แวดล้อม	 รวมทั้งด้านบุคลากร	 6)	 ความรู้และทักษะในด้าน	 

บริบทของโรงเรียน	 ความรู้	 เกี่ยวกับชุมชน	 สังคม	 กลุ่มสนใจ		 

และ	 7)	 ความรู้และทักษะในด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป	 เช่น		 

สังคมปัจจุบัน	 นโยบายของรัฐบาล	การปฏิรูปการศึกษา	 เป็นต้น		 

จากผลของการวิจัยจึงสามารถกล่าวได้อย่างชัดเจนว่าทักษะ	 

ทางการบริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความเป็นผู้บริหาร	 

มืออาชีพ	 ทั้งนี้ทักษะการบริหารสถานศึกษาได้รับอิทธิพลจาก	 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา	 และภาวะผู้นำ	 ซึ่งภาวะ	 

ผู้นำก็ได้รับอิทธิพลมาจากแรงจูงใจอีกทอดหนึ่ง	หมายความว่า		 

ผู้บริหารจะมีทักษะทางการบริหารสถานศึกษามากน้อยเพียง	 

ใดนั้น	 การบริหารจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น	 มีปัจจัยที่	 

เกี่ยวข้อง	 3	 ประการคือ	 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริหาร	 

แรงจูงใจ	และภาวะผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริม	สนับสนุน	 

สอดคล้องกับแนวคิดของ	ศิริ	เจริญวัย	(2539)	และธีระ	รุญเจริญ	 

(2550)	 ที่กล่าวว่าผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จต้องมีภาวะผู้นำ	 

หรือมีความเป็นผู้นำ	 ซึ่งผู้นำที่จะได้รับการยอมรับนั้นจะต้องมี	 

คุณลักษณะประจำตัวที่โดดเด่นทั้งบุคลิกลักษณะ	 สติปัญญา	 

และความมีมนุษยสัมพันธ์	ต้องมีทักษะ	ความเชี่ยวชาญในการ	 

ปฏิบัติงาน	หมายถึงทักษะทางวิชาการ	ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์		 

และทักษะเชิงความคิด	 และส่วนที่สามคือต้องมีความเข้าใจ	 

เกี่ยวกับบริบทขององค์การหมายถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ใน	 

ความเป็นผู้นำ	ความมั่นใจในการเป็นตัวแบบ	เข้าใจผู้ตาม	และ	 

เข้าใจสภาพแวดล้อม	 ระบบระเบียบประเพณีและค่านิยมของ	 

องค์การ	 สอดคล้องกับมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร	 

สถานศึกษา	 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	 (2548)	 ที่ได้กำหนด	 

ไว้	3	มาตรฐานคือ	1)	มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ		 

หมายถึง	 สาระความรู้	 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่

เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา	 เช่น	 การวางแผนการศึกษา		 

การบริหารวิชาการ	 การบริหารงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล		 

การบริหารกิจการนักเรียน	 การประชาสัมพันธ์	 การประกัน	 

คุณภาพการศึกษา	 เป็นต้น	 โดยผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนจะ	 

ต้องมีประสบการณ์ในความเป็นครูมาแล้วไม่น้อยกว่า	 5	 ปี		 

หรือมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานมาแล้วอย่างน้อย	 2	 ปี		 

2)	มาตรฐานการปฏิบัติงาน	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	กล่าวว่า	 

ผู้บริหารมืออาชีพต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง	 

น้อยที่สุด	 12	 ประการ	 ยกตัวอย่างเช่น	 การพัฒนาวิชาชีพ	 

การพัฒนาผู้ร่วมงาน	 การพัฒนาแผนงาน	การพัฒนานวัตกรรม	 

การเป็นแบบอย่างที่ดี	 ความร่วมมือกับผู้อื่นในเชิงสร้างสรรค์	 

มีความเป็นผู้นำและการสร้างผู้นำ	 และ	 3)	 มาตรฐานการ	 

ปฏิบัติตน	ซึ่งหมายถึงจรรยาบรรณของผู้บริหารสถานศึกษา	5		 

ด้าน	 คือ	 จรรยาบรรณต่อตนเอง	 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ	จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ		 

และ	 จรรยาบรรณต่อสังคม	 หากผู้บริหารสถานศึกษามีความ	 

ประพฤติปฏิบัติ	 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง	 

จนสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานทั้ง	 3	 มาตรฐานดังกล่าว	 

ผู้บริหารก็จะมีความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	ประสบผลสำเร็จใน	 

การบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ	 

มีเกียรติ	ศักดิ์ศรี	ได้รับการยอมรับในสังคมตลอดไป	

 

ข้อเสนอแนะ 
	 1.	 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้จากผลของ	 

การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ	 

ของผู้บริหารมืออาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก	 

พบว่า	 ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ		 

หรือผู้บริหารมืออาชีพนั้น	 มีปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง	 คือ	 

คุณลักษณะของผู้บริหารและทักษะการบริหารสถานศึกษา		 

และมีปัจจัยที่ส่งอิทธิพลทางอ้อม	 2	 ตัวคือ	 แรงจูงใจและภาวะ	 

ผู้นำ	จึงมีข้อเสนอแนะในการนำผลของการวิจัยไปใช้ดังนี้	

	 	 1.1	 ในระดับนโยบายของหน่วยงานระดับสูง		 

กระทรวงศึกษาธิการ	 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	 สำนักงาน	 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานบังคับ	 

บัญชาโดยตรงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ควรให้ความสำคัญ	 

กับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา	 โดยกำหนด

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารใหม่ให้มีความรู้	 

ความสามารถในระดับที่มีพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารก่อนการรับ	 

สมัครเพื่อสอบคัดเลือก	 หรืออาจจะใช้เกณฑ์การประเมิน	 

ประสบการณ์และความสามารถสูงกว่าการสอบวัดความรู้เท่านั้น		 

และเมื่อได้รับการคัดเลือก	 ผู้บริหารใหม่ควรได้รับการพัฒนา	 

อย่างเข้มในด้านทักษะการบริหารสถานศึกษา	ปรับบุคลิกภาพ	 

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 รวมทั้งสร้างตระหนักในเรื่องของ	 

แรงจูงใจและภาวะผู้นำ	 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารก่อนเข้า
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รับการแต่งตั้งควรให้ความรู้และหล่อหลอมให้บุคลากรมีความ	 

พร้อมในการเป็นผู้บริหารทั้งในด้านสติปัญญา	 อารมณ์	 สังคม	 

ความรู้	ความสามารถอย่างแท้จริง	

	 	 1.2	 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 ในฐานะหน่วยงาน	 

บังคับบัญชาบุคลากรในระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 ต้องให้ความ	 

สำคัญ	 นิเทศ	 ติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา	 

อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	 สร้างโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้	 

ฝึกปฏิบัติในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	สร้างมุมมองใหม่	ๆ	ให้	 

กับผู้บริหาร	 โดยอาจจะมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง	 

ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 กับผู้บริหารสถานศึกษา	 

จัดตั้งโครงการศึกษาวิจัยร่วมเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา	 ได้มี	 

โอกาสพัฒนาสติปัญญาในเชิงวิชาการ	อันจะก่อให้เกิดวิสัยทัศน์	 

ที่กว้างไกล	และมีภาวะผู้นำสูงขึ้น	

	 	 1.3	 ในระดับสถาบันอุดมศึกษา	ผู้ผลิตบัณฑิตศึกษา	 

ทางด้านการบริหารการศึกษา	 มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก	 

หากนักศึกษาจบการศึกษาในสาขาการบริหารการศึกษา		 

สามารถนำวุฒิการศึกษาไปขอมีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร	 

สถานศึกษาได้โดยไม่ต้องทดสอบความรู้	 เพราะฉะนั้น	 ผู้ผลิต	 

บัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา	 จึงเป็นหน่วยงานที่มี	 

ความสำคัญต่อศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา	 สถาบันการ	 

ศึกษาจึงควรปรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา	 

ได้มีโอกาสในการคิด	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์ให้มากขึ้น	 มีการจัด	 

ให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการ	 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร	 

ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน	 มีการนิเทศติดตามของ	 

อาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องก่อนที่บัณฑิต	 

ศึกษาจะจบการศึกษามีการศึกษาดูงานเชิงเปรียบเทียบอย่าง	 

เข้มข้น	และสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ	

	 	 1.4	 ในระดับผู้บริหารสถานศึกษา	 ผู้บริหารสถาน	 

ศึกษาควรศึกษาตัวแปรที่สำคัญแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการ	 

บริหารสถานศึกษา	 มีการปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพของตน	 

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้	 ความก้าวหน้าเชิงวิชาการอย่าง

สม่ำเสมอ	 ฝึกคิด	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 สร้างสรรค์วิสัยทัศน์		 

เปิดใจรับรู้สิ่งใหม่	 ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม	 

และพัฒนาตนเองให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้	 พร้อม	 

ทั้งให้ความสนใจในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูง	

ทั้งนี้นอกจากตนเองจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติแล้ว		 

ผู้บริหารยังจะได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและสังคม	

	 2.	 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป	 การวิจัย	 

ครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการศึกษาผู้บริหารมืออาชีพในสถานศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน	ภาคตะวันออก	การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรขยายแนวคิด	 

ให้กว้างขวางและลุ่มลึกขึ้น	ดังนี้	

	 	 2.1	 ควรมีการวิจัยเชิงพัฒนาตัวชี้วัดความเป็น	 

ผู้บริหารมืออาชีพ	 โดยอาจนำตัวแปรแฝงทั้ง	 5	 ตัวพร้อม

ตัวแปรสังเกตได้	 ไปใช้เป็นตัวชี้วัดของความเป็นผู้บริหาร	 

มืออาชีพ	 หรืออาจะมีการสังเคราะห์ตัวแปรเพิ่มเติมเพื่อให้ผล	 

ของการวิจัยมีความสมบูรณ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้	 

อย่างเป็นรูปธรรม	

	 	 2.2	 ควรมีการวิจัยเชิงพัฒนา	 นำรูปแบบไปใช้ใน	 

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา	 และมีการติดตาม	 ปรับปรุง	 

อย่างต่อเนื่อง	 อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนา	 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ผู้บริหารการศึกษา	 และการพัฒนา	 

คุณภาพการศึกษาในภาพรวม	

	 	 2.3	 ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบด้วยวิธีการ	 

เชิงคุณภาพแบบพหุกรณี	และพหุพื้นที่	 (Multicase	-	Multisite)	 

โดยอาจจะใช้สังกัดของสถานศึกษาพื้นที่ของสถานศึกษา	 หรือ	 

ศักยภาพของผู้ตาม	 เป็นตัวแปรจำแนกกรณีของการศึกษา	 

ทั้งนี้ควรเป็นการศึกษาปรากฏการณ์	 โดยการศึกษาภาคสนาม		 

เพื่อเป็นสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ	 

อย่างแท้จริง	

	 	 2.4	 ควรศึกษาวิจัยรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ	 

ของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	ในสถานศึกษา	ที่อยู่ในสังกัดอื่น	 

หรือในระบบอื่น	ทั้งนี้ผลของการวิจัยจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ	 

การศึกษาในภาพรวมของประเทศ	
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การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีผลตอ่ ปริมาณน้ำยางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง, 

จันทบุรี และตราด 

A Study on an Application of Flok Wishdom Affected to Rubber Latex 

volume in Rayong, Chanthaburi, Trat 

 
เดชา วงศ์แก้ว กฤติยาภรณ์	คุณสุข	พรพิมล	ฉายแสง	ลดาวัลย์	เพียรทำ	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	
 

บทคัดย่อ 
 

	 	 จากการวิจัยเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง,	จันทบุรี	 และ	ตราด	 

มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดระยอง,จันทบุรี	 และตราด	 ให้ได้ภูมิปัญญาที่ส่งผลให้ได้	 

ปริมาณน้ำยางพารามากที่สุด	 โดยได้จัดทำการวิจัยในกลุ่มประชากรคือ	 กลุ่มเกษตรกรพื้นที่จังหวัด	 ระยอง	 จันทบุรี	 และ	 ตราด,		 

กลุ่มผู้นำชุมชนท้องถิ่นจังหวัดระยอง	 จันทบุรี	 และตราด,	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	 จันทบุรี	 และตราด,	 ผู้แทนองค์การ	 

บริหารส่วนจังหวัดระยอง	จันทบุรี	และตราด,	กลุ่มสหกรณ์ชาวสวนยางจังหวัด	จันทบุรี,	ผู้แทนศูนย์วิจัยการพัฒนายางพารา	และ		 

องค์การสงเคราะห์การทำสวนยาง	 ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัย	 คือ	 ศึกษาสภาพปัญหาเพื่อให้ทราบถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีผลต่อ	 

ปริมาณน้ำยางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง,	 จันทบุรีและตราด	 สร้างแบบสอบถาม	 เก็บรวบรวมข้อมูลสังเคราะห์และวิเคราะห์	 

แนวทางของภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางพาราจัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากผลการวิจัยและคืนข้อมูลกลับ	 

ผู้เกี่ยวข้อง	สถิติที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือสถิติเชิงพรรณนา	ค่าเฉลี่ย	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 ผลการวิจัยพบว่า	

	 1.	 พื้นที่ทั้งสามจังหวัดพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางพารามากที่สุดคือ	 ความคมของใบมีดที่ใช้ในการกรีด	 พบว่ามี	 

ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด	 (X	 ที่	 4.72)	 คิดเป็นร้อยละ	 94.56	 เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุด	 รองลงมาคืออุณหภูมิในการกรีด	 

ยางมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 (X	 ที่	 4.37)	 คิดเป็นร้อยละ	 87.40	 อันดับสามคือชนิดของใบมีดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 (X	 ที่		 

4.30)	คิดเป็นร้อยละ	86.14	

	 2.	 ปัจจัยในเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางพารา	คือ	ลักษณะของใบมีดแบบลาก	,	ช่วงเวลาที่เหมาะสมใน	 

การกรีดยางพาราคือช่วงเวลา	 2.00	 น.	 ,	 ลักษณะการกรีดแบบลากถี่ๆ	 ,	 ความคมของใบมีด	 ,	 อุณหภูมิในการกรีด	 ซึ่งได้จาก	 

แบบสอบถามจากชาวสวนยางในเขตพื้นที่	จันทบุรี	,	ระยอง	,	ตราด	

	 3.	 พื้นที่ในจังหวัดระยอง	มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	35	คน	จันทบุรี	20	คน	ตราด	26	คน	รวมทั้งหมด	81	คน	สามารถ	 

แบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นดังนี้	

	 	 3.1	 จากการตอบแบบสอบถามพบว่าลักษณะทั่วไปของการกรีดยางจะเป็นแบบลากถี่	 55%	มากกว่าการไสและแบบ	 

อื่นๆ	โดยในพื้นที่	ระยอง	53%	,	จันทบุรี	58%	,	ตราด	55.1%	

	 	 3.2	 ความคมของใบมีดมีที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางพาราพบว่าจากความคิดเห็นมีผลถึง	 64%	 โดยในพื้นที่แต่ละแห่ง	 

ที่คิดเห็นดังนี้	ระยอง	69%	,	จันทบุรี	63.2%	,	ตราด	66.7%	

	 	 3.3	 อุณหภูมิในการกรีดที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางพาราพบว่าจากความคิดเห็นมีผล	53.1%	โดยในพื้นที่แต่ละแห่งที่คิด	 

เห็นดังนี้	ระยอง	49%	,	จันทบุรี	56.6%	,	ตราด	54.2%	

	 4.	 แนวทางการจากการจัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากผลการวิจัยการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน	ที่มีผลต่อปริมาณ	 

น้ำยางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง,จันทบุรี	 และตราด	 ได้ข้อเสนอแนะในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางพารา		 

เช่น	ตัดยางให้เป็นเวลา	และต้องมีการลับมีดตัดยางให้คม	

 

คำสำคัญ : ภูมิปัญญาชาวบ้าน,	เกษตรกรชาวสวนยางพารา	
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Abstract 
	 	 The	aim	of	the	research	was	to	study	an	application	of	flok	wishdom	effected	to	the	volume	of	rubber	latex		 

in	Rayong,	Chanthaburi	and	Trad.	The	sample	consisted	of	81	people.	They	were	rubber	farmers,	community	leaders,		 

members	of	 rubbers	co	 -	operatives,	and	 representatives	of	provincial	administrative	organizations,	 rubber	 research	

and	 development	 centers	 and	 offices	 of	 replanting	 and	 found	 in	 the	 three	 provinces.	 The	 instrument	 was	 a	

questionnaire.	The	statistics	used	were	mean	and	standard	derivation.	

	 The	results	found	were	:	

	 1.	 The	 affected	 factors	 towards	 the	 volume	 of	 rubber	 latex	 were	 the	 sharpness	 of	 the	 cutting	 blades,	 

temperature	and	types	of	the	cutting	blades.	

	 2.	 The	 flok	wishdoms	affected	 the	volume	of	 the	 rubber	 latex	were	 the	blade	designs,	appropriate	 time	and		 

how	to	cut.	

	 The	blades	were	designed	to	be	the	most	sharpness,	the	appropriate	time	to	cut	for	the	latex	of	the	trees	was	 

at	2.	a.m.	and	the	method	of	cutting	should	be	draggy	down	repeatedly.	

 

Keywords :	Behaviour	Administrators,	Suksasongkro	Schools,	The	views	
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เดชา วงศ์แก้ว กฤติยาภรณ์ คุณสุข พรพิมล ฉายแสง ลดาวัลย์ เพียรทำ 

บทนำ 
	 (สำนักประชาสัมพันธ์เขต3,	 เชียงใหม่,	 2553?)		 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงเข้าพระราชหฤทัยในความ	 

เป็นไปของเมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างไกล	 

ได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาชนบท	และช่วยเหลือประชาชน	 

ให้สามารถพึ่งตนเองได้มีความ”พออยู่พอกิน	“และมีความอิสระ	 

ที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง	 

ของกระแสโลกาภิวัตน์	 ทรงวิเคราะห์ว่าหากประชาชนพึ่งตนเอง	 

ได้แล้ว	 ก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติโดยส่วนรวม	 

ได้ในที่สุด	พระราชดำรัสที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์	ในการสร้าง	 

ความเข้มแข็งในตนเองของประชาชนและสามารถทำมาหากิน	 

ให้พออยู่พอกินได้	ในสภาวการณ์ปัจจุบัน	ซึ่งเกิดความถดถอย	 

ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้นนี้จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้	 

ชัดเจนในแนวพระราชดำริของ	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ซึ่งได้	 

ทรงคิดและตระหนักมาช้านาน	เพราะหากเราไม่ไปพึ่งพา	ยึดติด	 

อยู่กับกระแส	จากภายนอกมากเกินไป	จนได้ครอบงำความคิด	 

ในลักษณะดั้งเดิมแบบไทยๆ	 ไปหมด	มีแต่ความทะเยอทะยาน	 

บนรากฐานที่ไม่มั่นคงเหมือนลักษณะฟองสบู่	 วิกฤตเศรษฐกิจ	 

เช่นนี้อาจไม่เกิดขึ้น	 หรือไม่หนักหนาสาหัสจนเกิดความ	 

เดือดร้อนกันถ้วนทั่วเช่นนี้	 ดังนั้น	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 จึงได้	 

สื่อความหมาย	 ความสำคัญในฐานะเป็นหลักการสังคมที่พึง	 

ยึดถือ	 ในทางปฏิบัติจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง	 

คือ	 การฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น	 เศรษฐกิจพอเพียงเป็น	 

ทั้งหลักการและกระบวนการทางสังคม	ด้วยพระปรีชาญาณใน	 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 จึงทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์	 

ว่า	 แนวพระราชดำริในพระองค์นั้น	 “เรียบง่าย	 ปฏิบัติได้ผล”		 

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน	

	 (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน,	 2553?)	 ภูมิปัญญา	 

ชาวบ้าน	หมายถึง	ความรู้ของชาวบ้าน	ซึ่งเรียนรู้มาจากปู่	 ย่า		 

ตา	ยาย	ญาติพี่น้อง	และความเฉลียวฉลาด	ของแต่ละคน	หรือ	 

ผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ	 ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็น	 

เรื่องการทำมาหากิน	เช่น	การจับปลา	การจับสัตว์	การปลูกพืช	 

การเลี้ยงสัตว์	 การทอผ้า	การทำเครื่องมือการเกษตร	ภูมิปัญญา	 

เหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และ	 

ถ่ายทอดมาให้เรา	 มีวิธีการหลายอย่างที่ทำให้ความรู้เหล่านี้	 

เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบัน	 คือ	 การอนุรักษ์	 คือ	 การบำรุง	 

รักษาสิ่งที่ดีงามไว้เช่น	 ประเพณีต่างๆ	 หัตถกรรม	 และคุณค่า	 

หรือการปฏิบัติตนเพื่อความสัมพันธ์อันดีกับคน	และสิ่งแวดล้อม  

	 (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง,	 2553?)	 

จากคำกล่าวของ	 พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี	 สมุห	 

เทศาภิบาล	 มณฑลภูเก็ต	 บิดายางพาราไทยว่า	 “ความร่ำรวย	 

ในอาชีพด้านการเกษตรนั้น	คือ	ความร่ำรวยของประชาชนโดย	 

ทั่ว	 ๆ	 ไปและนั่นก็คือความมั่นคงของชาติอันเป็นส่วนรวม”	 

ท่านมีความคิดที่จะนำยางพาราเข้ามาปลูกในประเทศไทย	 

เกิดขึ้นเมื่อ	ได้เดินทางไปดูงานในประเทศมลายู	เห็นชาวมลายู	 

ปลูกยางกัน	มีผลดีมาก	ก็เกิดความสนใจที่จะนำยางพาราเข้ามา	 

ปลูกในประเทศไทยบ้าง	แต่พันธุ์ยางสมัยนั้นฝรั่งซึ่งเป็นเจ้าของ	 

สวนยาง	 หวงมาก	 ทำให้ไม่สามารถนำพันธุ์ยางกลับมาได้ใน	 

การเดินทางครั้งนั้น	 จนกระทั่ง	 พ.ศ.	 2444	 พระสถลสถาน	 

พิทักษ์เดินทางไปที่ประเทศอินโดนิเซีย	จึงมีโอกาสนำกล้ากลับ	 

มาได้	 โดยเอากล้ายางมาหุ้มรากด้วยสาลีชุบน้ำ	 แล้วหุ้มทับ	 

ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์อีกชั้นหนึ่งจึงบรรจุลงลังไม้ฉำฉา	 

ใส่เรือกลไฟ	 ซึ่งเป็นเรือส่วนตัวของพระสถลสถานพิทักษ์รีบ	 

เดินทางกลับประเทศไทยทันทียางที่นำมาครั้งนี้มีจำนวนถึง	4	ลัง		 

ด้วยกัน	 พระสถลสถานพิทักษ์ได้นำมาปลูกไว้ที่บริเวณหน้า	 

บ้านพัก	 ที่อำเภอกันตัง	 จังหวัดตรัง	 ซึ่งปัจจุบันนี้ยังเหลือให้	 

เห็นเป็นหลักฐานเพียงต้นเดียว	 อยู่บริเวณหน้าสหกรณ์	 

การเกษตรกันตัง	 และจากยางรุ่นแรกนี้	 พระสถลสถานพิทักษ์		 

ได้ขยายเนื้อที่ปลูกออกไป	 จนมีเนื้อที่ปลูกประมาณ	 45	 ไร่	 

นับได้ว่า	 พระสถลสถานพิทักษ์	 คือ	 ผู้เป็นเจ้าของสวนยาง	 

คนแรกของประเทศไทย	จากนั้น	พระยารัษฎานุประดิษฐ์	ได้ส่ง	 

คนไปเรียนวิธีปลูกยางเพื่อมาสอนประชาชน	นักเรียนของท่าน	 

ที่ส่งไปก็ล้วนแต่เป็นเจ้าเมืองนายอำเภอ	กำนัน	และผู้ใหญ่บ้าน	 

ทั้งสิ้น	 พร้อมกันนั้นท่านก็สั่งให้กำนัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 นำพันธุ์ยาง	 

ไปแจกจ่าย	 และส่งเสริมให้ราษฎรปลูกทั่วไป	 ซึ่งในยุคนั้น	 

อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคตื่นยาง	 และชาวบ้านเรียกยางพารานี้ว่า	 

“ยางเทศา”	

	 โดยขณะนี้มีการปลูกยางพาราไปทั่วทั้งภาคใต้	 ,	 ภาค	 

ตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่ประมาณ	 14	 

ล้านไร่	 จัดเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ	 รองลงมาจากข้าว	ทำรายได้	 

ให้กับประเทศ	 ปีละนับหมื่นล้าน	 โดยตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2546	 

เป็นต้นมา	 ไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราอันดับหนึ่งของโลก	 และ

ปัจจุบันไทยส่งออกยางพาราไม่ต่ำกว่าปีละ	 2	 แสนล้านบาท	

ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร	

	 ซึ่งพื้นที่ในภาคตะวันออก	 3	 จังหวัดที่ปลูกยางพารา	 

มากที่สุดคือ	ระยองมีพื้นที่ปลูกจำนวน	616,956	ไร่,	จันทบุรีมี	 

พื้นที่ปลูกจำนวน	 369,750	 ไร่	 และตราดมีพื้นที่ในการปลูก	 

จำนวน	223,077	ไร่	

	 อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยางพาราไทยประสบปัญหา	 

ต่างๆ	 ดังนี้	 กำลังการผลิตรวมมากกว่าปริมาณวัตถุดิบ	 คือ	 

การขาดแคลนวัตถุดิบยางพารา	 หรือน้ำยางพาราเนื่องจาก	 

บางช่วงไม่มีวัตถุดิบป้อนโรงงาน	 การขาดแคลนแรงงาน	 

เนื่องจากผลผลิตยางพาราที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก	 แต่แรงงาน	 

ปัจจุบันมีไม่เพียงพอต้นทุนสินค้าปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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เดชา วงศ์แก้ว กฤติยาภรณ์ คุณสุข พรพิมล ฉายแสง ลดาวัลย์ เพียรทำ 

ทั้งต้นทุน	 วัตถุดิบ	 การผลิต	 และต้นทุนรวม	 โดยเฉพาะอย่าง	 

ยิ่งต้นทุนเชื้อเพลิง	ปัญหาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	

	 (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,	 2553)	 นโยบาย	 

และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ	(2551	-	2554)	คือ	เรื่องการ	 

ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง	 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่	 1การสร้าง

ศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 

กลยุทธ์การวิจัยที่	 2	 การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญา	 

ท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานใน	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน	 

แผนงานวิจัยที่	2	การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างองค์ความรู้	 

และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	 จากเหตุผลดังกล่าวทางผู้จัดทำ	 

โครงการจึงนำองค์ความรู้ในเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยใน	 

การวิเคราะห์แนวทางในการหาปริมาณน้ำยางเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของปริมาณน้ำยางพารา	

	 (คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ,	2553)	ยุทธศาสตร์	 

ยางพารานั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้วางยุทธศาสตร์	 

พัฒนายางพารา	 ปี	 2552	 -	 2556	 เตรียมกลไกขับเคลื่อนการ	 

พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยางพาราไทยทั้งระบบ	 โดยกำหนด	 

กรอบการดำเนินงานไว้	6	แนวทางหลัก	คือ	1.เพิ่มประสิทธิภาพ	 

การผลิตยางและคุณภาพยาง	 2.พัฒนาระบบตลาดยางใน	 

ประเทศและต่างประเทศ	 3.พัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูป	 

ยาง	 ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยาง	 4.ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ	 

ภาครัฐ	 โดยตั้งเป้าจัดตั้งคณะกรรมการยางแห่งชาติขึ้น		 

5.พัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งด้านการผลิต	 การแปรรูปและ	 

การตลาดเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยางในระยะ	 

สั้นและระยะยาวและ	 6.สนับสนุนการวิจัยยางของประเทศเพื่อ	 

พัฒนาการผลิต	 การตลาด	 และอุตสาหกรรมยางให้สอดคล้อง	 

กับความต้องการของเกษตรกร	 ผู้ประกอบธุรกิจ	 และภาค

อุตสาหกรรม	 ได้มุ่งยกระดับการผลิตยางธรรมชาติให้มี	 

คุณภาพสูงขึ้น	 เน้นให้เกษตรกรลดต้นทุนต่ำลงเพื่อจะมีรายได้	 

เพิ่มขึ้น	

	 จากการที่คณะผู้จัดทำโครงการได้ทำการประชุมเสวนา	 

เรื่อง	“การระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ	เพื่อยุทธศาสตร์	 

ยางพารา”	พบปัญหาและแนวทางในการวิจัยคือ	

	 1.	 พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกยาง	 พื้นที่ประเทศไทย	 

เหมาะแก่การปลูกยางเนื่องจากมีอุณหภูมิที่เหมาะสม	 (น้ำยาง	 

จะไหลเมื่ออุณหภูมิมากกว่าสิบองศา)	 เมื่อเปรียบเทียบจันทบุรี	 

กับพื้นในประเทศไทยภาคตะวันออกจะเหมาะสมในการปลูก	 

ยางมากที่สุดโดยเปรียบเทียบกับภาคใต้จะมีฤดูฝนน้อยและ	 

เมื่อเปรียบเทียบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากกว่า  

และพื้นที่ปลูกขยายตัวมากขึ้น	 เนื่องจากราคายางมีราคาสูง	 

กว่าสินค้าเกษตรชนิดอื่นและยังมีการส่งเสริมจากภาครัฐทำให้	 

เกษตรกรเปลี่ยนจากการปลูกผลไม้มาปลูกยางมากขึ้น	

	 2.	 การเข้าถึงตลาดกลางยางพารา	 จำนวนยางที่

เกษตรกรผลิตได้น้อยทำให้ไปส่งตลาดกลางแล้วไม่คุ้ม	 

การประเมินคุณภาพยางใช้คนในการประเมินทำให้เกิด

ความคลาดเคลื่อนในการประเมิน	

	 3.	 ปัญหาคือ เกษตรกรขาดข้อมู ลการปลูกยาง	 

การเลือกพันธุ์ยาง	 และวิธีการกรีดยางเพื่อให้ได้น้ำยางที่

ปริมาณมาก	 โดยต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือ	 หาแรงงานที่ชำนาญ	 

ในการกรีดยางยาก	 และแรงงานไทยชำนาญน้อยกว่าแรงงาน	 

ชาวมอญ	 จากความสำคัญและที่มาของปัญหาดังกล่าว	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

การพัฒนาที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน	 ฟื้นฟูพลังการ	 

เรียนรู้	 เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่นสร้างศิลปวิทยาเพื่อความ	 

เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน	 ทั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 องค์การสงเคราะห์การทำ	 

สวนยาง,	อบจ.ระยอง,	ศูนย์วิจัยและพัฒนายางพารา,	 เกษตรกร		 

จึงร่วมทำวิจัย	 เรื่อง	 การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีผลต่อ	 

ปริมาณน้ำยางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง,	จันทบุรี	และตราด	

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
	 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีผลต่อปริมาณน้ำยาง

พาราในพื้นที่จังหวัดระยอง,	จันทบุรี	และตราด	

 

ขอบเขตการวิจัย 
	 การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีผลต่อปริมาณน้ำยาง	 

พาราในพื้นที่จังหวัดระยอง,	 จันทบุรี	 และตราด	 ได้จัดทำการ	 

วิจัยในกลุ่มประชากรดังนี้	

	 1.	 กลุ่มเกษตรกรพื้นที่จังหวัด	 ระยอง	 จันทบุรี	 และ	 

	 	 ตราด	

	 2.	 กลุ่มผู้นำชุมชนท้องถิ่นจังหวัดระยอง	 จันทบุรี	 และ	 

	 	 ตราด	

	 3.	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	 จันทบุรี	 และ	 

	 	 ตราด	

	 4.	 ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	 จันทบุรี		 

	 	 และตราด	

	 5.	 กลุ่มสหกรณ์ชาวสวนยางจังหวัด	จันทบุรี	

	 6.	 ผู้แทนศูนย์วิจัยการพัฒนายางพารา	

	 7.	 องค์การสงเคราะห์การทำสวนยาง	

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
	 1.	 ได้ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำยาง  

	 2.	 หน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์	
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เดชา วงศ์แก้ว กฤติยาภรณ์ คุณสุข พรพิมล ฉายแสง ลดาวัลย์ เพียรทำ 

	 	 	 2.1	 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเป็นกลุ่ม	 

เกษตรกรต้นแบบที่ดำเนินรอยตามพระราชดำริทฤษฎีใหม่กับ	 

เศรษฐกิจพอเพียง	

	 	 	 2.2	 สนองพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎี	 

ใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง	

	 3.	 การดำรงชีวิตแบบพออยู่พอกิน	 โดยให้ชาวนาหัน

มารวมกลุ่มเพื่อส่งผลผลิตเข้าสู่สหกรณ์	 ส่งผลให้เกษตรกรมี	 

รายได้เพิ่มขึ้น	

 

วิธีการดำเนินวิจัย 
	 การวิจัยเรื่อง	 การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีผลต่อ	 

ปริมาณน้ำยางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง,	 จันทบุรี	 และตราด	 

มีรายละเอียดดังนี้	

	 1.	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 ได้แก่	 การศึกษาถึงภูมิ	 

ปัญญาชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดระยอง,จันทบุรี	และตราด	ให้ได้	 

ภูมิปัญญา	ที่ส่งผลให้ได้ปริมาณน้ำยางพารามากที่สุด	

	 2.	 ศึกษาโครงการวิจัย	 เพื่อให้ทราบถึงเพื่อศึกษาภูมิ	 

ปัญญาชาวบ้านที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางพารา	 โดยประสานกับ	 

กลุ่มผู้นำชุมชน	 เพื่อพุดคุยเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่ทำให้ได้	 

ปริมาณน้ำยางพารามากที่สุดกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา		 

ในพื้นที่จังหวัดระยอง	 นำข้อมูลที่ได้มาออกแบบแบบสอบถาม	 

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางพารา	 จำนวน	10	ข้อ	 ดังตาราง	 

ที่	1	

	 3.	 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของปัจจัยเรื่อง	 ภูมิปัญญา	 

ชาวบ้านที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางพารากับกลุ่มเกษตรกร	 

ชาวสวนยางพารา	 ในพื้นที่จังหวัดระยอง,	 จันทบุรี	 และตราด	 

โดยการใช้แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางพารา	 

จำนวน	10	ข้อ	ที่ได้ออกแบบไว้	

	 4.	 ประมวลผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและจากการ	 

ออกแบบการทดลอง	ด้วยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ	

	 5.	 การจัดถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยศึกษา	 

ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางพาราในพื้นที่	 

จังหวัดระยอง,	จันทบุรี	 และตราด	 ให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวน	 

ยางพารา	 ทั้ง	 3	 จังหวัดและได้แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาซึ่งกัน	 

และกัน	 สำรวจความพึงพอใจ	 5	 ระดับต่อการถ่ายทอด	 

เทคโนโลยี	 /ความรู้ทางวิชาการของวิทยากร	 /	 การนำทฤษฎี	 

ใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้	 /	 ความพร้อมใน	 

การนำทฤษฏีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้	ฯลฯ	

	 6.	 ติดตาม	 -	 ประเมินผล	 สถานภาพพออยู่พอกิน	 

สมควรแก่อัตภาพไม่อดอยากและเลี้ยงตนเองได้ของกลุ่ม	 

เกษตรกรชาวสวนยางพารา	

การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปประมวลผล	 โดยแบ่งการ	 

วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้	

	 1.	 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม	 วิเคราะห์

โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละจากการทำการเก็บ	 

รวบรวมข้อมูลของปัจจัยเรื่อง	 ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีผลต่อ	 

ปริมาณน้ำยางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง,	 จันทบุรี	 และตราด	 

โดยการออกแบบการทดลอง	

	 2.	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย	 (X)	 และค่าเบี่ยงเบน	 

มาตรฐาน	(S.D.)	

	 -	สถิติที่ใช้ค่าเฉลี่ย	 X	

 

	 -	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

 

 

 

 

 

	 3.	 เปรียบเทียบภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีผลต่อปริมาณ

น้ำยางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง,	 จันทบุรี	 และตราด	 จาก

เปอร์เซ็นต์และค่าเฉลี่ย	

 

ผลการวิจัย 
	 ผลการวิจัยเรื่อง	 “การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีผล	 

ต่อปริมาณน้ำยางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง,	 จันทบุรี	 และ

ตราด”	พบว่า	

	 1.	 จากการตอบแบบสอบถามของชาวสวนยางพารา	 

ในพื้นที่ทั้งสามจังหวัดพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำยาง	 

พารามากที่สุดคือความคมของใบมีดที่ใช้ในการกรีดพบว่ามีค่า	 

เฉลี่ย	X	ที่	4.72	คิดเป็นร้อยละ	94.56	เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบ	 

มากที่สุด	 รองลงมาคืออุณหภูมิในการรีดยางมีค่าเฉลี่ย	 X	 ที่		 

4.37	 คิดเป็นร้อยละ	 87.40	 เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบมาก	 อันดับ	 

สามคือชนิดของใบมีดมีค่าเฉลี่ย	 X	 ที่	 4.30	 คิดเป็นร้อยละ	

86.14	เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบมาก	ดังตารางที่	1	ปัจจัยที่มีผล	 

ต่อปริมาณน้ำยางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง,	 จันทบุรี	 และ	 

ตราด	
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 1. ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละจากการทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลของปจจัยเรื่อง ภูมิปญญาชาวบานที่มีผลตอปริมาณนํ้ายางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง, จันทบุรี และตราด 
โดยการออกแบบการทดลอง  
 2. วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

- สถิติที่ใชคาเฉล่ีย  
fx

x   =   
N
  

- คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2(x-x)
S.D.=

N


 

x  คือคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง   
x  คือขอมูลที่เปนคะแนนในแตละชั้น 
N คือจํานวนประชากร 
f  คือความถี่ 

3. เปรียบเทียบภูมิปญญาชาวบานที่มีผลตอปริมาณนํ้ายางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง, จันทบุรี และ 

ตราด จากเปอรเซ็นตและคาเฉล่ีย 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง ”การศึกษาภูมิปญญาชาวบานที่มีผลตอปริมาณนํ้ายางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง, จันทบุรี และ

ตราด” พบวา 
  1. จากการตอบแบบสอบถามของชาวสวนยางพาราในพื้นที่ทั้งสามจังหวัดพบวาปจจัยที่มีผลตอปริมาณนํ้า

ยางพารามากที่สุดคือความคมของใบมีดที่ใชในการกรีดพบวามีคาเฉล่ีย x  ที่ 4.72 คิดเปนรอยละ 94.56 เปนปจจัยที่มี

ผลกระทบมากที่สุด รองลงมาคืออุณหภูมิในการรีดยางมีคาเฉล่ีย x  ที่ 4.37 คิดเปนรอยละ 87.40 เปนปจจัยที่มีผลกระทบ

มาก อันดับสามคือชนิดของใบมีดมีคาเฉล่ีย x  ที่ 4.30 คิดเปนรอยละ 86.14   เปนปจจัยที่มีผลกระทบมาก ดังตารางที่ 1 
ปจจัยที่มีผลตอปริมาณนํ้ายางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง, จันทบุรี และตราด 
 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปปจจัยทีมี่ผลตอปริมาณนํ้ายางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง, จันทบุรี และตราด 
รายละเอียด คาเฉล่ีย x  

(เต็ม 5 คะแนน) 

รอยละ ระดับผลกระทบ
ปริมาณนํ้ายาง 

1.ชนิดของใบมีด 4.30 86.14 มาก 
2.ความคมใบมีด 4.72 94.56 มากที่สุด 
3.ชนิดเหล็กที่ทําใบมีด 4.08 81.72 มาก 
4.นํ้าหนักการกดใบมีดกรีดยาง 3.27 65.43 ปานกลาง 
5.เวลาในการออกกรีดยาง 3.79 75.58 มาก 
6.อุณหภูมิการกรีดยาง 4.37 87.40 มาก 
7.การเวนชวงวันในการกรีดยาง 3.65 73.08 มาก 
8.ระยะหางระหวางตน 3.40 68.14 ปานกลาง 
9.ปริมาณนํ้าฝนที่ตกกอนกรีดยาง 4.11 82.12 มาก 
10.ลักษณะการกรีด (ซอย, ลากถี่ๆ, ลากยาว) 3.54 70.86 มาก 

 
2. ปจจัยในเรื่องภูมิปญญาชาวบานที่มีผลตอปริมาณนํ้ายางพารา คือ ลักษณะของใบมีดแบบลาก , ชวงเวลาที่

เหมาะสมในการกรีดยางพาราคือชวงเวลา 02.00น., ลักษณะการกรีดแบบลากถี่ๆ, ความคมของใบมีด, อุณหภูมิในการกรีด ซ่ึง
ไดจากแบบสอบถามจากชาวสวนยางในเขตพื้นที่ จันทบุรี ,ระยอง ,ตราด 
 3. พื้นที่ในจังหวัดระยอง มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 35 คน จันทบุรี 20 คน ตราด 26 คน รวมทั้งหมด 81 คน 
สามารถแบงภูมิปญญาทองถิ่นไดเปนดังน้ี 

X	 คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

	 คือข้อมูลที่เป็นคะแนนในแต่ละชั้น
	 คือจำนวนประชากร

	 คือความถี่
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 1. ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละจากการทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลของปจจัยเรื่อง ภูมิปญญาชาวบานที่มีผลตอปริมาณนํ้ายางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง, จันทบุรี และตราด 
โดยการออกแบบการทดลอง  
 2. วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

- สถิติที่ใชคาเฉล่ีย  
fx

x   =   
N
  

- คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2(x-x)
S.D.=

N


 

x  คือคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง   
x  คือขอมูลที่เปนคะแนนในแตละชั้น 
N คือจํานวนประชากร 
f  คือความถี่ 

3. เปรียบเทียบภูมิปญญาชาวบานที่มีผลตอปริมาณนํ้ายางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง, จันทบุรี และ 

ตราด จากเปอรเซ็นตและคาเฉล่ีย 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง ”การศึกษาภูมิปญญาชาวบานที่มีผลตอปริมาณนํ้ายางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง, จันทบุรี และ

ตราด” พบวา 
  1. จากการตอบแบบสอบถามของชาวสวนยางพาราในพื้นที่ทั้งสามจังหวัดพบวาปจจัยที่มีผลตอปริมาณนํ้า

ยางพารามากที่สุดคือความคมของใบมีดที่ใชในการกรีดพบวามีคาเฉล่ีย x  ที่ 4.72 คิดเปนรอยละ 94.56 เปนปจจัยที่มี

ผลกระทบมากที่สุด รองลงมาคืออุณหภูมิในการรีดยางมีคาเฉล่ีย x  ที่ 4.37 คิดเปนรอยละ 87.40 เปนปจจัยที่มีผลกระทบ

มาก อันดับสามคือชนิดของใบมีดมีคาเฉล่ีย x  ที่ 4.30 คิดเปนรอยละ 86.14   เปนปจจัยที่มีผลกระทบมาก ดังตารางที่ 1 
ปจจัยที่มีผลตอปริมาณนํ้ายางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง, จันทบุรี และตราด 
 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปปจจัยทีมี่ผลตอปริมาณนํ้ายางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง, จันทบุรี และตราด 
รายละเอียด คาเฉล่ีย x  

(เต็ม 5 คะแนน) 

รอยละ ระดับผลกระทบ
ปริมาณนํ้ายาง 

1.ชนิดของใบมีด 4.30 86.14 มาก 
2.ความคมใบมีด 4.72 94.56 มากที่สุด 
3.ชนิดเหล็กที่ทําใบมีด 4.08 81.72 มาก 
4.นํ้าหนักการกดใบมีดกรีดยาง 3.27 65.43 ปานกลาง 
5.เวลาในการออกกรีดยาง 3.79 75.58 มาก 
6.อุณหภูมิการกรีดยาง 4.37 87.40 มาก 
7.การเวนชวงวันในการกรีดยาง 3.65 73.08 มาก 
8.ระยะหางระหวางตน 3.40 68.14 ปานกลาง 
9.ปริมาณนํ้าฝนที่ตกกอนกรีดยาง 4.11 82.12 มาก 
10.ลักษณะการกรีด (ซอย, ลากถี่ๆ, ลากยาว) 3.54 70.86 มาก 

 
2. ปจจัยในเรื่องภูมิปญญาชาวบานที่มีผลตอปริมาณนํ้ายางพารา คือ ลักษณะของใบมีดแบบลาก , ชวงเวลาที่

เหมาะสมในการกรีดยางพาราคือชวงเวลา 02.00น., ลักษณะการกรีดแบบลากถี่ๆ, ความคมของใบมีด, อุณหภูมิในการกรีด ซ่ึง
ไดจากแบบสอบถามจากชาวสวนยางในเขตพื้นที่ จันทบุรี ,ระยอง ,ตราด 
 3. พื้นที่ในจังหวัดระยอง มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 35 คน จันทบุรี 20 คน ตราด 26 คน รวมทั้งหมด 81 คน 
สามารถแบงภูมิปญญาทองถิ่นไดเปนดังน้ี 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณ

ี

46			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 6  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2555

เดชา วงศ์แก้ว กฤติยาภรณ์ คุณสุข พรพิมล ฉายแสง ลดาวัลย์ เพียรทำ 

	 2.	 ปัจจัยในเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีผลต่อปริมาณ	 

น้ำยางพารา	 คือ	 ลักษณะของใบมีดแบบลาก	 ,	 ช่วงเวลาที่	 

เหมาะสมในการกรีดยางพาราคือช่วงเวลา	 02.00น.,	 ลักษณะ	 

การกรีดแบบลากถี่ๆ,	ความคมของใบมีด,	อุณหภูมิในการกรีด	 

ซึ่งได้จากแบบสอบถามจากชาวสวนยางในเขตพื้นที่	 จันทบุรี	 ,	 

ระยอง	,	ตราด	

	 3.	 พื้นที่ในจังหวัดระยอง	มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	 

35	 คน	 จันทบุรี	 20	 คน	 ตราด	 26	 คน	 รวมทั้งหมด	 81	 คน	 

สามารถแบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นดังนี้	
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 1. ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละจากการทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลของปจจัยเรื่อง ภูมิปญญาชาวบานที่มีผลตอปริมาณนํ้ายางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง, จันทบุรี และตราด 
โดยการออกแบบการทดลอง  
 2. วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

- สถิติที่ใชคาเฉล่ีย  
fx

x   =   
N
  

- คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2(x-x)
S.D.=

N


 

x  คือคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง   
x  คือขอมูลที่เปนคะแนนในแตละชั้น 
N คือจํานวนประชากร 
f  คือความถี่ 

3. เปรียบเทียบภูมิปญญาชาวบานที่มีผลตอปริมาณนํ้ายางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง, จันทบุรี และ 

ตราด จากเปอรเซ็นตและคาเฉล่ีย 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง ”การศึกษาภูมิปญญาชาวบานที่มีผลตอปริมาณนํ้ายางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง, จันทบุรี และ

ตราด” พบวา 
  1. จากการตอบแบบสอบถามของชาวสวนยางพาราในพื้นที่ทั้งสามจังหวัดพบวาปจจัยที่มีผลตอปริมาณนํ้า

ยางพารามากที่สุดคือความคมของใบมีดที่ใชในการกรีดพบวามีคาเฉล่ีย x  ที่ 4.72 คิดเปนรอยละ 94.56 เปนปจจัยที่มี

ผลกระทบมากที่สุด รองลงมาคืออุณหภูมิในการรีดยางมีคาเฉล่ีย x  ที่ 4.37 คิดเปนรอยละ 87.40 เปนปจจัยที่มีผลกระทบ

มาก อันดับสามคือชนิดของใบมีดมีคาเฉล่ีย x  ที่ 4.30 คิดเปนรอยละ 86.14   เปนปจจัยที่มีผลกระทบมาก ดังตารางที่ 1 
ปจจัยที่มีผลตอปริมาณนํ้ายางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง, จันทบุรี และตราด 
 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปปจจัยทีมี่ผลตอปริมาณนํ้ายางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง, จันทบุรี และตราด 
รายละเอียด คาเฉล่ีย x  

(เต็ม 5 คะแนน) 

รอยละ ระดับผลกระทบ
ปริมาณนํ้ายาง 

1.ชนิดของใบมีด 4.30 86.14 มาก 
2.ความคมใบมีด 4.72 94.56 มากที่สุด 
3.ชนิดเหล็กที่ทําใบมีด 4.08 81.72 มาก 
4.นํ้าหนักการกดใบมีดกรีดยาง 3.27 65.43 ปานกลาง 
5.เวลาในการออกกรีดยาง 3.79 75.58 มาก 
6.อุณหภูมิการกรีดยาง 4.37 87.40 มาก 
7.การเวนชวงวันในการกรีดยาง 3.65 73.08 มาก 
8.ระยะหางระหวางตน 3.40 68.14 ปานกลาง 
9.ปริมาณนํ้าฝนที่ตกกอนกรีดยาง 4.11 82.12 มาก 
10.ลักษณะการกรีด (ซอย, ลากถี่ๆ, ลากยาว) 3.54 70.86 มาก 

 
2. ปจจัยในเรื่องภูมิปญญาชาวบานที่มีผลตอปริมาณนํ้ายางพารา คือ ลักษณะของใบมีดแบบลาก , ชวงเวลาที่

เหมาะสมในการกรีดยางพาราคือชวงเวลา 02.00น., ลักษณะการกรีดแบบลากถี่ๆ, ความคมของใบมีด, อุณหภูมิในการกรีด ซ่ึง
ไดจากแบบสอบถามจากชาวสวนยางในเขตพื้นที่ จันทบุรี ,ระยอง ,ตราด 
 3. พื้นที่ในจังหวัดระยอง มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 35 คน จันทบุรี 20 คน ตราด 26 คน รวมทั้งหมด 81 คน 
สามารถแบงภูมิปญญาทองถิ่นไดเปนดังน้ี 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง,	จันทบุรี	และตราด
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  3.1 จากการตอบแบบสอบถามพบวาลักษณะทั่วไปของการกรีดยางจะเปนแบบลากถี่ 55 % มากกวา
การไสและแบบอ่ืนๆ โดยในพื้นที่ ระยอง 53 % , จันทบุรี 58 % ,  ตราด 55.1%  
  3.2 ความคมของใบมีดมีที่มีผลตอปริมาณนํ้ายางพาราพบวาจากความคิดเห็นมีผลถึง 64 % โดยใน
พื้นที่แตละที่คิดเห็นดังน้ี ระยอง 69 % , จันทบุรี 63.2 % ,  ตราด 66.7 %  
  3.3 อุณหภูมิในการกรีดที่มีผลตอปริมาณนํ้ายางพาราพบวาจากความคิดเห็นมีผล 53.1 % โดยในพื้นที่
แตละที่คิดเห็นดังน้ี ระยอง 49 % , จันทบุรี 56.6 % ,  ตราด 54.2 %  
  จากผลการทดลองจะเห็นวาปจจัยที่สงผลใหการกรีดยางไดปริมาณนํ้ายางพารามากที่สุดขึ้นอยู        กับใบมีดที่
ตองมีความคมอยางมาก  และเวลาที่ใชกรีดน้ันตองเปนเวลาที่อากาศเย็น เกษตรกรจึงนิยมที่จะกรีดยางในชวงเวลากลางคืน 

ขอเสนอแนะ 

 หลังจากไดทําการวิจัยเสร็จเรียบรอยคณะผูจัดทําโครงการฯ ไดจัดถายทอดเทคโนโลยีผลการวิจัย ใหแกเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราใน พื้นที่จังหวัดระยอง, จันทบุรี และตราด นอกจากการถายทอดแลวยังเปนการแลกเปล่ียนภูมิปญญาและ
เทคนิคตางๆในการกรีดยางระหวางเกษตรกรชาวสวนยางไดขอเสนอแนะและแลกเปล่ียนดังตอไปน้ี 

ตารางที่ 2 ภูมิปญญาชาวบานที่มีผลตอปริมาณนํ้ายางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง,จันทบุรี และตราด ที่ไดจาการจัดถายทอด
เทคโนโลยี 

จันทบุรี ระยอง ตราด 
1. เวลาที่ใชในกรีดยางควรเปนเวลา
เดิมทุกครั้งที่กรีด เชน 01.00 น. ของ
ทุกวัน  
2. ตองลับมีดกรีดยางใหคมอยูเสมอ 
3.เลือกปลูกยางสายพันธุยางดี เชน 
24,60,251 ฯ 
4. เวลากรีดตองรักษาความลึกของ
หนายางใหสมํ่าเสมอ ไมลึกหรือตื้น
เกินไป 
5. ควรใสปุยบํารุงตนยางอยางนอย ป
ละสองครั้ง 
6. ในฤดูแลง ถามีแหลงนํ้าเพียงพอ
ควรใหนํ้าแกตนยาง 
7. ระยะเวลาการตัดยาง ควรกรีดยาง 
1 คืน หยุด 1 คืน สลับกันไป 
8. ชวงที่ตนยางผลัดใบควรหยุดหยุด
กรีดยาง 
9. ความลึกในการกรีดยางที่ดีควรกรีด
ยางใหถึงแคชั้นเยื่อของยาง 
10. ไมควรกรีดยางในวันที่ฝนตก 
11. ปริมาณปุยและนํ้าเพียงพอ     จะ
สงผลใหปริมาณนํ้ายางเพิ่มขึ้น 

1. เลือกใชพันธุยาง 600 ซ่ึงเหมาะสม
กับพื้นที่ ระยอง 
2. ความชันของรอยกรีดจะใหนํ้ายาง
ไหลเร็ว 
3. ความลึกของรอยกรีดควรใหลึก
จนถึงชั้นของนํ้ายาง 
4. ควรใสปุยบํารุงตนยางอยางนอย ป
ละสองครั้ง 
5. ในฤดูแลงควรใหนํ้าตนยางดวย 
6. วิธีการจับมีดกรีดยางที่เหมาะสม 
7. ชวงเวลาที่เหมาะสมในการกรีดยาง
คือ 2.00 น.  
8. เวลากรีดยางควรกรีดใหชิดแกน
ยาง 
9. พื้นที่ในการปลูกยางที่เหมาะสม
ควรเปนที่สูงหรือที่เนิน จะทําใหนํ้า
ยางจะออกไดดีกวา 
10. การลับมีดกรีดยางควรลับให
ความคมอยูไดนานๆ 
11. ไมควรใชยาฆาหญาประเภทดูด
ซึมในบริเวณสวนยางพารา 
12. ควรรักษาหนายางดวยการทายา
รักษาหนายาง  เชน ทายาเดือนละ 1
ครั้ง 
13. ใหหยุดตัดเม่ือตนยางอยูในชวง
ผลัดใบเปนเวลา ประมาณ 2 เดือน 
14. เลือกกรีดยางเม่ือตนยางมีอายุถึง
เกณฑที่จะตัดเทาน้ัน 

1. เลือกปลูกพันธุยางสายพันธุดี 
(สําหรับพื้นที่จังหวัดตราดปลูกได
หลายสายพันธุ) 
2 .เลือกพื้นที่ใชในการปลูกเปนที่สูง 
3. กรีดยางเม่ือตนยางมีอายุที่
เหมาะสม คือประมาณ7ครึ่งขึ้นไป 
4. วิธีการกรีดตองกรีดใหไมเขาชั้นเยื่อ
ของยาง 
5. ใสปุยตนฤดูฝน(ปุยชีวภาพ)และ
ปลายฤดูฝน(ปุยเคมี 21-4-21,28-4-
28) 
6. ชวงตนยางผลัดใบ ควรหยุดกรีด 
7. เม่ือกรีดยางไปไดสักพักควรใช 
จุลินทรียทาหนายางกันราและรักษา
หนายาง 
8. มีดที่กรีดควรลับใหคมที่สุด 
9. ควรกรีดยางในเวลากลางคืนเพราะ
เปนชวงที่อากาศเย็น 
10. ควรกรีดยาง 1คืนเวน 1คืน
สลับกันไป 
11.บริเวณพื้นที่สวนยางไมควรฉีดยา
ฆาหญา เพราะจะทําลายรากยาง
สงผลใหนํ้ายางไหลนอย 

 ตารางที่ 2 ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง,จันทบุรี	 และตราด	 ที่ได้จาการ	 

จัดถ่ายทอดเทคโนโลยี	
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	 	 3.1	 จากการตอบแบบสอบถามพบว่าลักษณะทั่วไป	 

ของการกรีดยางจะเป็นแบบลากถี่	 55	%	มากกว่าการไส	 และ	 

แบบอืน่ๆ	โดยในพืน้ที	่ระยอง	53	%	,	จนัทบรุ	ี58	%	,	ตราด	55.1%	 

  3.2	 ความคมของใบมีดมีที่มีผลต่อปริมาณน้ำยาง

พาราพบว่าจากความคิดเห็นมีผลถึง	 64	%	 โดยในพื้นที่แต่ล่ะ	 

ที่คิดเห็นดังนี้	ระยอง	69	%	,	จันทบุรี	63.2	%	,	ตราด	66.7	%	

	 	 3.3	 อุณหภูมิในการกรีดที่มีผลต่อปริมาณน้ำยาง	 

พาราพบว่าจากความคิดเห็นมีผล	53.1	%	โดยในพื้นที่แต่ล่ะที่	 

คิดเห็นดังนี้	ระยอง	49	%	,	จันทบุรี	56.6	%	,	ตราด	54.2	%	

	 จากผลการทดลองจะเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลให้การกรีดยาง	 

ได้ปริมาณน้ำยางพารามากที่สุดขึ้นอยู่	 กับใบมีดที่ต้องมีความ	 

คมอย่างมาก	 และเวลาที่ใช้กรีดนั้นต้องเป็นเวลาที่อากาศเย็น	 

เกษตรกรจึงนิยมที่จะกรีดยางในช่วงเวลากลางคืน	

 

ข้อเสนอแนะ 
	 หลังจากได้ทำการวิจัยเสร็จเรียบร้อยคณะผู้จัดทำ	 

โครงการฯ	 ได้จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีผลการวิจัย	 ให้แก่	 

เกษตรกรชาวสวนยางพาราใน	 พื้นที่จังหวัดระยอง,	 จันทบุรี		 

และตราด	 นอกจากการถ่ายทอดแล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยน	 

ภูมิปัญญาและเทคนิคต่างๆ	 ในการกรีดยางระหว่างเกษตรกร	 

ชาวสวนยางได้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้	
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ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

Community Attachment of people in Baanpukonkarntorpa Community 

of Dusit District, Bangkok Metropolitan. 
 

ภูสิทธ์ ขันติกุล 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม	ภาคสังคมศาสตร์	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
 

บทคัดย่อ 
 

	 	 การวิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของชุมชนความ	 

พึงพอใจต่อชุมชน	 และความผูกพันต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพัก	 

องค์ทอผ้า	 โดยใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น	 (Non-Probability	 sampling)	 ด้วยวิธีการสุ่มแบบ	 

โควต้า	(Quota	Sampling)	เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	จำนวน	122	คน	และวิธีการสุ่มแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	ด้วย	 

การสัมภาษณ์ประชาชนที่เป็นอดีตพนักงานโรงงานองค์การทอผ้า	 จำนวน	 30	 คน	 และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	 ได้แก่		 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 Independent	 -	 Samples	 T	 test	 (T-test),	 One-Way	 ANOVA	 (F-test)	 และ	 

วิเคราะห์เชิงพรรณาตามโครงสร้างเนื้อหาแบบสัมภาษณ์	 พบผลการศึกษาคือ	 ประชาชนในชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	 มีส่วน	 

ร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 ของชุมชนโดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง	 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในการมีส่วนร่วมกิจกรรมวันแม่	 และวันพ่อ	 

ส่วนความพึงพอใจของประชาชนต่อพื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่อง	 

การบริการน้ำประปาภายในชุมชน	 ส่วนความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ใน	 

ระดับสูง	โดยประชาชนมีความผูกพันในสถานที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของประชาชนในชุมชนบ้านพัก	 

องค์การทอผ้า	 ได้แก่	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 รายได้ต่อเดือนระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน	 สถานะการครอบครองที่อยู่อาศัย	 

การมีเพื่อนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในชุมชน	 การพบปะ	 พูดคุย	 สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพื่อนบ้านที่	 

สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในชุมชนและผลประโยชน์ที่ได้รับจากชุมชน	ทั้งนี้ยังพบว่า	 ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ	 ไม่มี

ความสัมพันธ์กับความผูกพันของประชาชนในชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	แต่ความพึงพอใจต่อชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ความผูกพันของประชาชนในชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	

อยู่ในระดับสูง	ทั้งนี้ยิ่งประชาชนมีความพึงพอใจต่อชุมชนมากขึ้น	ยิ่งทำให้ประชาชนผูกพันต่อชุมชนสูงขึ้นด้วย	
 

คำสำคัญ การมีส่วนรวม,	ความพึงพอใจต่อชุมชน,	ความผูกพันต่อชุมชน	

 

Abstract 
	 	 The	objective	of	the	research	were	to	study	(1)	people’s	participation	level	in	community	activities,	(2)	their	 

satisfaction	 towards	 the	community,	 (3)	 the	community	attachment	and	(4)	affected	 factors	 toward	 their	attachment.		 

The	sample	consisted	of	152	people	in	the	community.	The	instrument	was	a	questionnaire.	The	statistics	used	were	 

mean	and	standard	deviation,	T-test,	F-test,	One-Way	ANOVA	and	Chi-Square.	The	results	found	that	(1)	the	people	 

participated	 in	 the	community	activities	at	a	medium	 level.	 (2)	They	were	satisfied	with	 the	community	at	high.	 (3)	 

The	attachment	of	the	community	was	a	high	level	and	(4)	the	5	top	affected	factors	towards	their	attachment	were	

education,	profession,	income,	length	of	stay	in	the	community	and	housing	occupation	respectively.	In	addition,	it	was	 

found	that	the	activity	participation	of	the	people	in	the	community	was	not	related	the	community	attachment	whereas		 

they	had	positive	satisfaction	with	their	community	attachment.	The	more	they	were	satisfied	with	the	community,	the	

more	they	were	attached.	
 

Keywords	Participation,	Community	Satisfaction,	Community	Attachment	
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บทนำ 
	 กระแสของการพัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาเศรฐกิจ	 

และสังคมแห่งชาติฉบับที่	1	 (พ.ศ.	2504	-	2509	)	ได้เกิดการ	 

เปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ	 (พื้นที่	 ภูมิศาสตร์)	 และสังคม	 

ไปอย่างมาก	 ทั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการการสูญสิ้นวิถีการ	 

ดำรงชีวิตดีงามอันเป็นรากเหง้าของประชาชนไป	 โดยเฉพาะ	 

อย่างยิ่งความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนหรือท้องถิ่น		 

อันเป็นคุณค่าของชีวิตที่ถูกถ่ายทอดให้กันและกันสืบทอดจาก	 

รุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งของคนในชุมชน	 จนกลายเป็นภูมิปัญญา	 

ชุมชน	 นั่นถือเป็นสิ่งที่ตีค่ามิได้	 ทำให้สูญหายไปพร้อมกับ	 

กระแสของการพัฒนา	 หรือนโยบายการพัฒนาจากภาครัฐ	 

เมื่อกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนโยบายของภาครัฐ		 

มักทำให้คนเมืองได้รับผลกระทบก่อนคนชนบทเสมอ	 แต่ถึง	 

อย่างไรก็ตามความเป็นวิถีชีวิตของคนเมือง	 ไม่ว่าจะได้รับผล	 

กระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ไม่หนักเท่ากับประชาชนชาว	 

ชนบท	 เนื่องจากประชาชนคนเมืองจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง	 

และชุมชน	 เช่นการรับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง	 การศึกษาค้นคว้า	 

อย่างสม่ำเสมอ	การตื่นตัวที่จะรับการเปลี่ยนแปลง	การร่วมมือ

กันในชุมชนจนหลายชุมชนก่อให้เกิดความผูกพันต่อชุมชนที่	 

เหนียวแน่นแข็งแกร่ง	 เป็นปราการสำคัญในการเตรียมความ

พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเสมอ	 ไม่ว่านโยบาย	 

ของรัฐบาลจะกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม	แต่ถึงอย่างประชาชนที่ได้รับผล	 

กระทบก็ย่อมอยู่อย่างวิตกกังวลไม่มากก็น้อย	 โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลที่จะทำการสร้างรัฐสภาแห่งใหม่		 

ได้การสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนที่	 

อาศัยอยู่มาหลายสิบปี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนบ้านพัก	 

องค์การทอผ้า	 ที่ตั้งชุมชนมาตั้งแต่	 พ.ศ.	 2478	 (ราว	 75	 ปี)	

เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรง	 ทำให้ประชาชนในชุมชนมี	 

ความรู้สึกไม่มั่นคงในการดำรงชีวิตอยู่	 ประชาชนหลายครอบครัว	 

อยู่ในภาวะความเครียด	วิตกกังวล	ความผูกพันในครอบครัวและ	 

ชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป	โดยคำว่า	“ความผูกพัน”	มีความหมาย	 

ที่เกี่ยวกับความรู้สึกทางจิตใจ	 ทัศนคติต่อพื้นที่หรือสถาบันที่	 

ตนอยู่อาศัยหรือทำงาน	 โดยวาสเซอร์แมน	 (Wasserman,		 

1982	 :	 423)	 แบ่งความผูกพันต่อชุมชนเป็น	 2	มิติ	 คือ	ความ	 

เป็นปึกแผ่นของชุมชน	(community	solidarity)	หมายความว่า		 

การมีทัศนคติและความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยที่มีต่อคนในชุมชน

ทั้งหมด	และความพึงพอใจต่อชุมชน	(community	satisfaction)		 

หมายความว่า	 การมีทัศนคติและความรู้ของผู้อยู่อาศัยที่มีต่อ	 

บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยและชุมชนของตนเอง	 ทั้งนี้ทอดโดริ	 และ	 

ลูลอฟ	 (G.	 L.	Theodori	 and	A.	E.	 Luloff,	 2000	 :	 408)	 ได้	 

แบ่งความผูกพันต่อสังคมออกเป็น	3	ประการ	ได้แก่	ความรู้สึก	 

ว่าเป็นบ้าน	 (feeling	 at	 home)	 การออกจากความเศร้าโศก	 

(sorrow	 leaving)	 ความเกี่ยวข้องกับชุมชน	 (interest	 in	 

community)	และที่สำคัญแนวคิดของครอส	 (Jennifer	E.	Cross,	 

2004)	 ได้จัดแบ่งความผูกพันกับชุมชนออกเป็น	 5	 มิติ	 ได้แก่		 

1)	ความผูกพันด้านสถานที่	2)	ความรู้สึกรักชุมชน	3)	ความเป็น	 

อัตลักษณ์ของชุมชน	 4)	 ความผูกพันด้านการทำหน้าที่	 และ	 

5)	 ความสัมพันธ์ทางสังคม	 ไม่ว่าความผูกพันจะอยู่ในมิติใด	 

เมื่อการเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลทำให้ประชาชน	 

ตระหนักรู้เสมอว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น	 

ภายในพื้นที่ชุมชนแถบนี้	 และความชัดเจนเริ่มขึ้นเมื่อวันที่	 2		 

ธันวาคม	2552	ได้มีการประกาศผลแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 

ในขั้นตอนที่	 2	 ปรากฏว่า	 แบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 ที่ชื่อ		 

“สัปปายะสภาสถาน”	รหัส	สงบ	1051	ประกอบด้วย	นายธรีพล	 

นิยม	 นายอเนก	 เจริญพิริยเวศ	 นายชาตรี	 ลดาลลิตสกุล	 และ	 

นายปิยเมศ	 ไกรฤกษ์	 ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะ	 (สำนักงาน	 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	 2552	 :	 ประกาศ)	 โดยจะมีการ	 

ก่อสร้างภายใต้พื้นที่	119	ไร่	(มติชนรายวัน	2551,	15	สิงหาคม)	 

การเปิดพื้นที่เพื่อเวนคืนยังไม่มีความชัดเจนให้กับประชาชน	 

แผนการรองรับการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของคนที่ผูกพันกับ

ชุมชนยังไม่มี	 ทำให้คนในพื้นที่มีความรู้สึกกังวลอย่างมากและ	 

เริ่มส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่แล้ว	จนกระทั่ง	 

คนในพื้นที่ได้สะท้อนความรู้สึกและความคิดเห็นออกมาโดย	 

“สุกาญจนา”	 ตัวแทนแม่บ้าน	 ขส.ทบ.	 เปิดเผยว่า	 หลังจากที่	 

ทราบว่า	 จะมีการเวนคืนพื้นที่เพื่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่	 คนใน	 

ชุมชนก็ไม่เห็นด้วยและต่างกินไม่ได้นอนไม่หลับ	 บางคนถึง	 

ขนาดเสียสติ	 เพราะไม่รู้ว่าหากย้ายไปอยู่ที่วัดสลักเหนือจริง	 

วิถีชีวิตเราจะเป็นอย่างไร	 อีกทั้งเงินเดือนข้าราชการทหาร	 

ก็น้อย	 ถ้าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นกับการใช้ชีวิตใน	 

พื้นที่แห่งใหม่เราก็ไม่เอา	 (มติชนรายวัน	 2551,	 15	 สิงหาคม)	 

ส่วนนายอุบล	 ม่วงทิม	 ประธานชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า		 

เปิดเผยว่า	 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	 

เริ่มเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ปี	 2478	 และอยู่	 

สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น	 แม้ว่าปัจจุบันที่พักอาศัยจะเริ่มทรุดโทรม	 

แต่คนในชุมชนก็ยังอยากจะอยู่อาศัยในพื้นที่เดิม	 ไม่เพียงแต่	 

คนในชุมชนเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ	 แต่สิ่งที่น่าเสียดายอีก	 

ประการหนึ่งคือ	 “บ้าน	 และห้องแถวโบราณอายุเกือบ	 100	 ปี”		 

ซึ่งปลูกสร้างมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2478	 โดยองค์การทอผ้าสร้างให้	 

พนักงานอยู่อาศัย	ซึ่งมีอยู่ในชุมชนถึง	72	หลัง	และควรบูรณะ	 

เพื่ออนุรักษ์ไว้	 อีกทั้งที่ผ่านมาทางชุมชนฯ	 ได้ทำแผนพัฒนา		 

เพื่อปรับปรุงบ้านโบราณเหล่านี้	เพื่อให้น่าอยู่ขึ้นด้วย	ดังนั้นมัน	 

“ไม่ใช่แค่เรื่องย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่น แต่มันเป็นเรื่องความ

ผูกพันที่เรามีกับชุมชนด้วย เราอยู่กันแบบชุมชนดูแล

กันเอง ชุมชนของเราไม่เคยมีคดีลักขโมย หรือค้ายา  



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณ

ี

50			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 6  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2555

ภูสิทธ์ ขันติกุล 

เป็นชุมชนที่พ่อแม่ผู้ปกครองสบายใจได้ว่า หากลูกเดิน

ออกจากโรงเรียน แล้วจะเข้ามาในตรอกซอกซอยจะไม่  

ต้องเป็นกังวลเรื่องสภาพแวดล้อมที่ลูกหลานจะต้องมา  

เจอ”	(ผู้จัดการ	ออนไลน์	2551,	19	สิงหาคม)	ผลลัพธ์สุดท้าย	 

ของนโยบายคือ	 มาตรการเยียวยาของภาครัฐเริ่มขึ้นเมื่อ	 

นายชัย	ชิดชอบ	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ได้มาเป็นประธาน	 

มอบเงินชดเชยให้กับประชาชน	 ที่อาศัยในชุมชนที่ได้รับ	 

ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 ส่วน	 

พนักงานองค์การทอผ้าได้รับการชดเชยที่พักอาศัย	 79	 

ครอบครัวนั้น	 จะได้จัดสร้างบ้านพักแบบสองชั้นพื้นที่	 55		 

ตารางเมตร	 บนเนื้อที่ดิน	 11.1	 ตารางวาต่อแปลงให้อยู่อาศัย	 

แทนโดยจะเริ่มดำเนินการในสิ้นปีนี้	 (มติชน	 ออนไลน์	 2553,		 

12	กรกฎาคม)	ซึ่งจนปัจจุบัน	(พ.ศ.	2554)	ประชาชนที่สมควร	 

จะได้รับการจัดสร้างบ้านเรือนให้สำหรับพนักงานองค์การทอผ้า	 

ตามแนวทางของรัฐสภานั้น	 ยังไม่ได้ดำเนินการเลย	 ส่วน	 19	 

รายนั้นได้รับค่าชดเชยเรียบร้อยแล้ว	 ซึ่งการชดเชยของรัฐที่ไม่	 

ได้รับความเสมอภาคเช่นชุมชนตระกูลดิษฐ์	 จำนวน	 37	

ครอบครัวๆ	ละ	250,000	บาท	 (คณะทำงานกำหนดมาตรการ	 

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการปฏิบัติตามพันธกิจที่	 5		 

เสริมสร้างและพัฒนางานด้านการบริหารจัดการด้านวิชาการ		 

และด้านบริการ	 ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 สำนักงาน	 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	 ม.ป.ป.)	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 

ข้างต้นผู้วิจัย	 จึงคัดเลือกชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าที่ปัจจุบัน	 

มีสมาชิกในชุมชนก็ยังคงอาศัยอยู่กันหนาแน่น	 แม้ว่าจะมีบ้าน	 

หลายหลังที่ทรุดโทรมลงไปบ้าง	 แต่ทางชุมชนก็ได้มีการทำแผน	 

บูรณะโดยชุมชนเอง	 ทั้งนี้ชุมชนแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ	 8	 ไร่		 

กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกรมธนารักษ์	 ประชากรทั้งหมดประมาณ		 

350	 คน	 ครอบครัว	 91	 หลังคาเรือนที่มีเลขทะเบียนบ้าน	 

(พรรณี	 แววงามและปัทมา	 จิตมั่น,	 2553	 :	 สัมภาษณ์,	 10		 

ธันวาคม)	ด้วยการดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ภาวะความวิตกกังวลสูง		 

และเป็นพื้นที่เป้าหมายของนโยบายรัฐ	 จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่	 

จะทำการศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 ความพึงพอใจ	 

และความผูกพันของประชาชนที่มีต่อชุมชนบ้านพักองค์การ	 

ทอผ้าเป็นอย่างไร	 มีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความผูกพันบ้างเพื่อ	 

เป็นองค์ความรู้ให้กับประชาชนในการวางแผนการสร้างความ	 

กลมเกลียวเหนี่ยวแน่นและเป็นพลังในการขับเคลื่อนของ	 

ประชาชนในชุมชนอย่างมั่นคงต่อไป	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ความ	 

พึงพอใจต่อชุมชน	 และความผูกพัน	 ของประชาชนต่อชุมชน	 

บ้านพักองค์การทอผ้า	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	

	 2.	 เพื่อวิ เคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ

ประชาชนในชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	 เขตดุสิต	 กรุงเทพ	 

มหานคร	

 

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ประชาชนที่อาศัยอยู่	 

ในชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	

จำนวน	 350	 คน	 โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร

ของ	 ท่าโร	 ยามาเน่	 (Taro	 Yamane,	 1973	 :	 125)	 ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจำนวน	122	คน	ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัย	 

ความน่าจะเป็น	(Non	-	Probability	sampling)	ด้วยวิธีการสุ่ม	 

แบบโควต้า	(Quota	Sampling)	ตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่		 

เพศชาย	 61	 คน	 และเพศหญิง	 61	 คน	 และกำหนดตามอายุ

ของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่	 อายุ	 18	 ปีขึ้นไป	 เพื่อเก็บข้อมูล

แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน	 122	 คน	 และวิธีการสุ่ม	 

แบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 สำหรับสัมภาษณ์

ประชาชนที่เป็นอดีตพนักงานโรงงานองค์การทอผ้า	 กระทรวง	 

กลาโหมก่อนมีประกาศพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การทอผ้า	

ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2541	เป็นต้นมา	จำนวน	30	คน	 

โดยเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าไม่น้อย	 

กว่า	20	ปี	แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณ	(Quantitative	

Analysis)	 โดยใช้สถิติพรรณา	 (Descriptive	 Statistics)	 ได้แก่	

ค่าความถี่	 (Frequency)	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่ามัชฌิม	 

เลขคณิต	 (Arithmetic	 Mean)	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(Standard	 Deviation)	 และใช้สถิติอ้างอิง	 (Inferential	

Statistics)	 เพื่อทำการเปรียบเทียบและทดสอบข้อมูล	 ได้แก่	

Independent	-	Samples	T	test	(T-test),	One-Way	ANOVA		 

(F-test)	 ส่วนการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ใช้วิธีวิเคราะห์เชิง

พรรณา	 (Descriptive	 Analysis)	 ส่วนเกณฑ์ในการวัดระดับ	 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	คือ	ค่าเฉลี่ยระหว่าง	3.01	 -	4.00	 

(มีส่วนร่วมมาก)	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	 2.01	 -	 3.00	 (มีส่วนร่วม	 

ปานกลาง)	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	 1.00	 -	 2.00	 (มีส่วนร่วมน้อย)	 

ส่วนเกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจต่อชุมชน	 คือ	 ค่าเฉลี่ย	 

ระหว่าง	4.21	-	5.00	(มากที่สุด)	ค่าเฉลี่ยระหว่าง	3.41	-	4.20	

(มาก)	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	 2.61	 -	 3.40	 (ปานกลาง)	 ค่าเฉลี่ย	 

ระหว่าง	1.81	-	2.60	(น้อย)	และค่าเฉลี่ยระหว่าง	1.00	-	1.80		 

(น้อยที่สุด)	 (ธานินทร์	ศิลป์จารุ,	 2549	 :	 77)	 รวมถึงเกณฑ์วัด	 

ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การ	 

ทอผ้า	คือ	ค่าเฉลี่ยระหว่าง	3.68	-	5.00	(สูง)	ค่าเฉลี่ยระหว่าง	 

2.34	-	3.67	(ปานกลาง)	และค่าเฉลี่ยระหว่าง	1.00	-	2.33	(ต่ำ)  
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ผลการวิจัย 
	 ประชาชนในชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	 เขตดุสิต		 

กรุงเทพมหานคร	 ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรม	 ต่าง	 ๆ	 ของ	 

ชุมชนโดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง	 (ค่าเฉลี่ย	 2.62)	 ซึ่ง

ประชาชนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันแม่	 และวันพ่อ	 (ค่าเฉลี่ย	 

3.55)	มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	รองลงมา	ได้แก่	กิจกรรมวันสงกรานต์		 

และกิจกรรมวันปีใหม่และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ดังตารางที่	1  

ต่อไปนี้	

	 ส่วนความพึงพอใจของประชาชนต่อพื้นที่ชุมชนบ้าน

พักองค์การทอผ้า	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย	3.43)	โดยประชาชนจะมีความพึงพอใจ

ในการบริการน้ำประปาภายในชุมชน	 (ค่าเฉลี่ย	 3.97)	 มีค่า

เฉลี่ยมากที่สุด	 รองลงมา	 ได้แก่	 การบริการโทรศัพท์	 การ

บริการไฟฟ้าการบริการด้านสุขภาพอนามัยรวมถึงการป้องกัน

และระบบรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน	ดังตารางที่	2	ต่อ

ไปนี้	
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ผลการวิจัย  
 ประชาชนในชุมชนบานพักองคการทอผา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สวนใหญมีสวนรวมในกิจกรรม  ตาง ๆ ของ
ชุมชนโดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.62) ซ่ึงประชาชนจะมีสวนรวมในกิจกรรมวันแม และวันพอ (คาเฉล่ีย 3.55) 
มีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมา ไดแก กิจกรรมวันสงกรานต และกิจกรรมวันปใหมและกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ดังตารางที่ 1 
ตอไปน้ี 

ลําดับ กิจกรรมหรือกลุมตาง ๆ Mean S.D. ระดับ 

1 กลุมอาชีพ/กลุมแมบานพอบาน 2.88 0.65 ปานกลาง 
2 กลุมออมทรัพย 3.42 0.71 มาก 
3 สมาชิกกองทนุหมูบานและชุมชนเมือง 3.34 0.77 มาก 
4 กลุมตํารวจบาน 2.12 0.95 ปานกลาง 
5 กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) 2.84 0.95 ปานกลาง 
6 กลุม/ชุมรมผูสูงอายุ 2.40 0.90 ปานกลาง 
7 กลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อพปร.) 2.42 0.85 ปานกลาง 
8 กลุมสหกรณเคหะสถานชุมชนบานพักองคการทอผา 3.38 0.75 มาก 
9 กิจกรรมการจัดหากองทุนเพื่อสวัสดิการศึกษา 2.60 0.77 ปานกลาง 
10 กิจกรรมตานยาเสพยติด 3.21 0.83 มาก 
11 จัดกิจกรรมวันปใหมและกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 3.45 0.65 มาก 
12 กิจกรรมวันสงกรานต 3.54 0.59 มาก 
13 กิจกรรมวันมาฆบูชา 3.13 0.73 มาก 
14 กิจกรรมวันเขาพรรษา 3.33 0.66 มาก 
15 กิจกรรมวันแม และวันพอ 3.55 0.62 มาก 

รวม 2.62 0.58 ปานกลาง 

ตารางที่ 1 แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนบานพักองคการทอผา 
 
สวนความพึงพอใจของประชาชนตอพื้นที่ชุมชนบานพักองคการทอผา เขตดุสิต กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.43) โดยประชาชนจะมีความพึงพอใจในการบริการนํ้าประปาภายในชุมชน (คาเฉล่ีย 3.97) มีคาเฉล่ีย
มากที่สุด รองลงมา ไดแก การบริการโทรศัพท การบริการไฟฟาการบริการดานสุขภาพอนามัยรวมถึงการปองกันและระบบ
รักษาความปลอดภัยภายในชุมชน ดังตารางที่ 2 ตอไปน้ี 

 

ลําดับ ความพึงพอใจของประชาชนตอชุมชน Mean S.D. ระดับ 

1 พื้นที่ชุมชนมีความเหมาะสมเพียงพอกับจํานวนประชาชนที่อาศัยอยู 3.30 0.65 ปานกลาง 
2 พื้นที่ชุมชนมีความสะดวกในการติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 3.38 0.57 ปานกลาง 
3 การเขาถึงชุมชนมีความสะดวกสามารถเขาไดหลายชองทาง 3.39 0.61 ปานกลาง 
4 พื้นที่ชุมชนมีความปลอดภัยจากพวกโจร ขโมย 3.56 0.74 มาก 
5 พื้นที่ชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข 3.52 0.73 มาก 
6 การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ชุมชน 3.43 0.68 มาก 
7 การคมนาคม(เดินทาง)ภายในชุมชนหรือการติดตอกับคนภายนอกชุมชน 3.46 0.69 มาก 
8 การบริการไฟฟาภายในชุมชน 3.90 0.88 มาก 
9 การบริการนํ้าประปาภายในชุมชน 3.97 0.91 มาก 
10 การบริการโทรศัพทภายในชุมชน 3.93 0.91 มาก 
11 การบริการดานสุขภาพอนามัยภายในชุมชน 3.84 0.85 มาก 
12 การปองกันและระบบรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน 3.82 0.87 มาก 
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ผลการวิจัย  
 ประชาชนในชุมชนบานพักองคการทอผา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สวนใหญมีสวนรวมในกิจกรรม  ตาง ๆ ของ
ชุมชนโดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.62) ซ่ึงประชาชนจะมีสวนรวมในกิจกรรมวันแม และวันพอ (คาเฉล่ีย 3.55) 
มีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมา ไดแก กิจกรรมวันสงกรานต และกิจกรรมวันปใหมและกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ดังตารางที่ 1 
ตอไปน้ี 

ลําดับ กิจกรรมหรือกลุมตาง ๆ Mean S.D. ระดับ 

1 กลุมอาชีพ/กลุมแมบานพอบาน 2.88 0.65 ปานกลาง 
2 กลุมออมทรัพย 3.42 0.71 มาก 
3 สมาชิกกองทนุหมูบานและชุมชนเมือง 3.34 0.77 มาก 
4 กลุมตํารวจบาน 2.12 0.95 ปานกลาง 
5 กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) 2.84 0.95 ปานกลาง 
6 กลุม/ชุมรมผูสูงอายุ 2.40 0.90 ปานกลาง 
7 กลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อพปร.) 2.42 0.85 ปานกลาง 
8 กลุมสหกรณเคหะสถานชุมชนบานพักองคการทอผา 3.38 0.75 มาก 
9 กิจกรรมการจัดหากองทุนเพื่อสวัสดิการศึกษา 2.60 0.77 ปานกลาง 
10 กิจกรรมตานยาเสพยติด 3.21 0.83 มาก 
11 จัดกิจกรรมวันปใหมและกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 3.45 0.65 มาก 
12 กิจกรรมวันสงกรานต 3.54 0.59 มาก 
13 กิจกรรมวันมาฆบูชา 3.13 0.73 มาก 
14 กิจกรรมวันเขาพรรษา 3.33 0.66 มาก 
15 กิจกรรมวันแม และวันพอ 3.55 0.62 มาก 

รวม 2.62 0.58 ปานกลาง 

ตารางที่ 1 แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนบานพักองคการทอผา 
 
สวนความพึงพอใจของประชาชนตอพื้นที่ชุมชนบานพักองคการทอผา เขตดุสิต กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.43) โดยประชาชนจะมีความพึงพอใจในการบริการนํ้าประปาภายในชุมชน (คาเฉล่ีย 3.97) มีคาเฉล่ีย
มากที่สุด รองลงมา ไดแก การบริการโทรศัพท การบริการไฟฟาการบริการดานสุขภาพอนามัยรวมถึงการปองกันและระบบ
รักษาความปลอดภัยภายในชุมชน ดังตารางที่ 2 ตอไปน้ี 

 

ลําดับ ความพึงพอใจของประชาชนตอชุมชน Mean S.D. ระดับ 

1 พื้นที่ชุมชนมีความเหมาะสมเพียงพอกับจํานวนประชาชนที่อาศัยอยู 3.30 0.65 ปานกลาง 
2 พื้นที่ชุมชนมีความสะดวกในการติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 3.38 0.57 ปานกลาง 
3 การเขาถึงชุมชนมีความสะดวกสามารถเขาไดหลายชองทาง 3.39 0.61 ปานกลาง 
4 พื้นที่ชุมชนมีความปลอดภัยจากพวกโจร ขโมย 3.56 0.74 มาก 
5 พื้นที่ชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข 3.52 0.73 มาก 
6 การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ชุมชน 3.43 0.68 มาก 
7 การคมนาคม(เดินทาง)ภายในชุมชนหรือการติดตอกับคนภายนอกชุมชน 3.46 0.69 มาก 
8 การบริการไฟฟาภายในชุมชน 3.90 0.88 มาก 
9 การบริการนํ้าประปาภายในชุมชน 3.97 0.91 มาก 
10 การบริการโทรศัพทภายในชุมชน 3.93 0.91 มาก 
11 การบริการดานสุขภาพอนามัยภายในชุมชน 3.84 0.85 มาก 
12 การปองกันและระบบรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน 3.82 0.87 มาก 

ตารางที่ 1 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่าง	ๆ	ของชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	
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52			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 6  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2555

ภูสิทธ์ ขันติกุล 

	 ส่วนความผูกพันของประชาชนในชุมชนบ้านพัก

องค์การทอผ้าโดยภาพรวมอยู่ระดับสูง	 (ค่าเฉลี่ย	 3.86)	 เมื่อ

พิจารณาตามรายด้านพบว่า	 ทุกด้านอยู่ในระดับสูง	 โดยเรียง

จากมากไปน้อย	 ได้แก่	 ด้านความผูกพันในสถานที่	 (ค่าเฉลี่ย	

3.97)	 ด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน	 (ค่าเฉลี่ย	 3.89)	 ด้านความ

เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน	 (ค่าเฉลี่ย	 3.87)	 ด้านความสัมพันธ์

ทางสังคม	 และความผูกพันด้านการทำหน้าที่	 (ค่าเฉลี่ย	 3.82)	

และด้านความรู้สึกรักชุมชน	 (ค่าเฉลี่ย	 3.80)	 ดังตารางที่	 3	 

ต่อไปนี้	

	 ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ประชาชาที่เป็นอดีตพนักงาน

โรงงานทอผ้า	พบว่า	 ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้าน	 

พักองค์การทอผ้า	ในประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้	

	 1)	 ด้านความรู้สึกผูกพันกับสถานที่ต่างๆ	 ในชุมชนนั้น	 

รู้สึกผูกพันอย่างมาก	 เพราะอาศัยอยู่กันมายาวนานมากๆ		 

หลายคนอาศัยอยู่มาตั้งแต่เด็ก	 หลายคนที่อยู่มาตั้งแต่ทำงาน	 

ในโรงงานทอผ้า	 ของกระทรวงกลาโหม	 และหลายครอบครัว	 

บ้านพักในชุมชนถือเป็นบ้านหลังแรกในกรุงเทพมหานครที่	 

เก่าแก่มากตั้งแต่ยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 ดังนั้นเมื่อ	 

โรงงานทอผ้ายุบก็เป็นชุมชนอาศัยมาจนถึงปัจจุบันนี้	
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13 การบริการดานการศึกษาภายในชุมชน 3.42 0.72 มาก 
14 ส่ิงแวดลอมและสภาพความเปนอยูของคนภายในชุมชน 3.45 0.71 มาก 
15 การรักษาความสะอาดและการกําจัดขยะมูลฝอยภายในชุมชน 3.31 0.80 ปานกลาง 
16 รานคาตาง ๆ เชนรานขายอาหาร รานขายของชํา รานซอมอ่ืน ๆ 3.25 0.72 ปานกลาง 
17 แหลงจางงานภายในชุมชน 3.16 0.74 ปานกลาง 
18 ลักษณะและความคงทนถาวรของอาคารบานเรือนภายในชุมชน 3.25 0.76 ปานกลาง 
19 ระบบนํ้าทิ้งภายในชุมชน 3.11 0.77 ปานกลาง 
20 การมีพื้นที่สีเขียวและที่พักผอนหยอนใจภายในชุมชน 3.05 0.82 ปานกลาง 

รวม 3.43 0.52 มาก 

ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจตอพื้นที่ชุมชนบานพักองคการทอผา 
 

สวนความผูกพันของประชาชนในชุมชนบานพักองคการทอผาโดยภาพรวมอยูระดับสูง (คาเฉล่ีย 3.86) เม่ือพิจารณา
ตามรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับสูง โดยเรียงจากมากไปนอย ไดแก ดานความผูกพันในสถานที่ (คาเฉล่ีย 3.97) ดาน
ความรูสึกวาเปนบาน (คาเฉล่ีย 3.89) ดานความเปนอัตลักษณของชุมชน (คาเฉล่ีย 3.87) ดานความสัมพันธทางสังคม และ
ความผูกพันดานการทําหนาที ่(คาเฉล่ีย 3.82) และดานความรูสึกรักชุมชน (คาเฉล่ีย 3.80) ดังตารางที่ 3 ตอไปน้ี 

ลําดับ ความผูกพันตอชุมชนของประชาชน Mean S.D. ระดับ 

1 ความผูกพันในสถานที่ 3.97 0.83 สูง 
2 ดานความรูสึกรักชุมชน 3.80 0.80 สูง 
3 ดานความเปนอัตลักษณของชุมชน 3.87 0.85 สูง 
4 ดานความผูกพันการทําหนาที่ในชุมชน 3.82 0.76 สูง 
5 ดานความสัมพันธทางสังคม 3.82 0.81 สูง 
6 ดานความรูสึกวาเปนบาน 3.89 0.83 สูง 

รวม 3.86 0.73 สูง 

ตารางที่ 3 แสดงระดับความผูกพันของประชาชนตอชุมชนบานพักองคการทอผา 

  
ทั้งน้ีจากการสัมภาษณประชาชาที่เปนอดีตพนักงานโรงงานทอผา พบวา ความผูกพันของประชาชนตอชุมชนบานพัก

องคการทอผา ในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
1) ดานความรูสึกผูกพันกับสถานที่ตาง ๆ ในชุมชนน้ันรูสึกผูกพันอยางมาก เพราะอาศัยอยูกันมายาวนาน

มาก ๆ หลายคนอาศัยอยูมาตั้งแตเด็ก หลายคนที่อยูมาตั้งแตทํางานในโรงงานทอผา ของกระทรวงกลาโหม และหลาย
ครอบครัวบานพักในชุมชนถือเปนบานหลังแรกในกรุงเทพมหานครที่เกาแกมากตั้งแตยุคการเปล่ียนแปลงการปกครอง ดังน้ัน
เม่ือโรงงานทอผายุบก็เปนชุมชนอาศัยมาจนถึงปจจุบันน้ี  

2) ดานความรูสึกรักชุมชน ประชาชนจะมีความรูสึกรักโดยมักแสดงออกในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

ชวยกันทําความสะอาดชุมชน และคอยชวยเหลือคนในชุมชน และมีการสรางอาชีพทํามาหากินในชุมชน และเปนรูสึกเปนบานที่ด ี 

3) ดานความรูสึกวาความเปนอัตลักษณของชุมชนน้ัน ซ่ึงชุมชนแหงน้ีเคยเปนชุมชนที่พักของพนักงาน

โรงงานทอผามากอน และประชาชนที่เปนเจาบานจึงเปนผูที่เคยประกอบอาชีพในโรงงานองคการทอผาดวยเชนกัน  

4) ดานความรูสึกผูกพันตอหนาที่ของประชาชนหลายคนจะอยูในกลุมที่เปนผูนําในชุมชน และมีบทบาทใน

การทํางานเพราะใจรักในฐานะเปนกรรมการชุมชน เปนอาสาสมัครศูนยสุขภาพ โดยปจจุบันคณะกรรมการชุมชนและผูนําใน

ชุมชนไดทําหนาที่ดูแลลูกบานเปนอยางดี มีความรับผิดชอบ ซ่ึงการเปนกรรมการชุมชนถือวาเปนจิตอาสาที่จะเสียสละเพื่อ

สังคมไมมีผลตอบแทน ใด ๆ จากภาครัฐหรือชุมชน การทํางานใหกับชุมชนจึงทําใหประชาชนมีความผูกพันกับบทบาทหนาที่

ของกรรมการชุมชนที่แสดงออกมา ซ่ึงคนทํางานใหกับชุมชนตองเปนผูที่มีใจรัก  

ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจต่อพื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	
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13 การบริการดานการศึกษาภายในชุมชน 3.42 0.72 มาก 
14 ส่ิงแวดลอมและสภาพความเปนอยูของคนภายในชุมชน 3.45 0.71 มาก 
15 การรักษาความสะอาดและการกําจัดขยะมูลฝอยภายในชุมชน 3.31 0.80 ปานกลาง 
16 รานคาตาง ๆ เชนรานขายอาหาร รานขายของชํา รานซอมอ่ืน ๆ 3.25 0.72 ปานกลาง 
17 แหลงจางงานภายในชุมชน 3.16 0.74 ปานกลาง 
18 ลักษณะและความคงทนถาวรของอาคารบานเรือนภายในชุมชน 3.25 0.76 ปานกลาง 
19 ระบบนํ้าทิ้งภายในชุมชน 3.11 0.77 ปานกลาง 
20 การมีพื้นที่สีเขียวและที่พักผอนหยอนใจภายในชุมชน 3.05 0.82 ปานกลาง 

รวม 3.43 0.52 มาก 

ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจตอพื้นที่ชุมชนบานพักองคการทอผา 
 

สวนความผูกพันของประชาชนในชุมชนบานพักองคการทอผาโดยภาพรวมอยูระดับสูง (คาเฉล่ีย 3.86) เม่ือพิจารณา
ตามรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับสูง โดยเรียงจากมากไปนอย ไดแก ดานความผูกพันในสถานที่ (คาเฉล่ีย 3.97) ดาน
ความรูสึกวาเปนบาน (คาเฉล่ีย 3.89) ดานความเปนอัตลักษณของชุมชน (คาเฉล่ีย 3.87) ดานความสัมพันธทางสังคม และ
ความผูกพันดานการทําหนาที ่(คาเฉล่ีย 3.82) และดานความรูสึกรักชุมชน (คาเฉล่ีย 3.80) ดังตารางที่ 3 ตอไปน้ี 

ลําดับ ความผูกพันตอชุมชนของประชาชน Mean S.D. ระดับ 

1 ความผูกพันในสถานที่ 3.97 0.83 สูง 
2 ดานความรูสึกรักชุมชน 3.80 0.80 สูง 
3 ดานความเปนอัตลักษณของชุมชน 3.87 0.85 สูง 
4 ดานความผูกพันการทําหนาที่ในชุมชน 3.82 0.76 สูง 
5 ดานความสัมพันธทางสังคม 3.82 0.81 สูง 
6 ดานความรูสึกวาเปนบาน 3.89 0.83 สูง 

รวม 3.86 0.73 สูง 

ตารางที่ 3 แสดงระดับความผูกพันของประชาชนตอชุมชนบานพักองคการทอผา 

  
ทั้งน้ีจากการสัมภาษณประชาชาที่เปนอดีตพนักงานโรงงานทอผา พบวา ความผูกพันของประชาชนตอชุมชนบานพัก

องคการทอผา ในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
1) ดานความรูสึกผูกพันกับสถานที่ตาง ๆ ในชุมชนน้ันรูสึกผูกพันอยางมาก เพราะอาศัยอยูกันมายาวนาน

มาก ๆ หลายคนอาศัยอยูมาตั้งแตเด็ก หลายคนที่อยูมาตั้งแตทํางานในโรงงานทอผา ของกระทรวงกลาโหม และหลาย
ครอบครัวบานพักในชุมชนถือเปนบานหลังแรกในกรุงเทพมหานครที่เกาแกมากตั้งแตยุคการเปล่ียนแปลงการปกครอง ดังน้ัน
เม่ือโรงงานทอผายุบก็เปนชุมชนอาศัยมาจนถึงปจจุบันน้ี  

2) ดานความรูสึกรักชุมชน ประชาชนจะมีความรูสึกรักโดยมักแสดงออกในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

ชวยกันทําความสะอาดชุมชน และคอยชวยเหลือคนในชุมชน และมีการสรางอาชีพทํามาหากินในชุมชน และเปนรูสึกเปนบานที่ด ี 

3) ดานความรูสึกวาความเปนอัตลักษณของชุมชนน้ัน ซ่ึงชุมชนแหงน้ีเคยเปนชุมชนที่พักของพนักงาน

โรงงานทอผามากอน และประชาชนที่เปนเจาบานจึงเปนผูที่เคยประกอบอาชีพในโรงงานองคการทอผาดวยเชนกัน  

4) ดานความรูสึกผูกพันตอหนาที่ของประชาชนหลายคนจะอยูในกลุมที่เปนผูนําในชุมชน และมีบทบาทใน

การทํางานเพราะใจรักในฐานะเปนกรรมการชุมชน เปนอาสาสมัครศูนยสุขภาพ โดยปจจุบันคณะกรรมการชุมชนและผูนําใน

ชุมชนไดทําหนาที่ดูแลลูกบานเปนอยางดี มีความรับผิดชอบ ซ่ึงการเปนกรรมการชุมชนถือวาเปนจิตอาสาที่จะเสียสละเพื่อ

สังคมไมมีผลตอบแทน ใด ๆ จากภาครัฐหรือชุมชน การทํางานใหกับชุมชนจึงทําใหประชาชนมีความผูกพันกับบทบาทหนาที่

ของกรรมการชุมชนที่แสดงออกมา ซ่ึงคนทํางานใหกับชุมชนตองเปนผูที่มีใจรัก  

	 2)	 ด้านความรู้สึกรักชุมชน	 ประชาชนจะมีความรู้สึก	 

รักโดยมักแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ช่วยกัน	 

ทำความสะอาดชุมชน	 และคอยช่วยเหลือคนในชุมชน	 และมี	 

การสร้างอาชีพทำมาหากินในชุมชน	และเป็นรู้สึกเป็นบ้านที่ดี	

	 3)	 ด้านความรู้สึกว่าความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนั้น	 

ซึ่งชุมชนแห่งนี้เคยเป็นชุมชนที่พักของพนักงานโรงงานทอผ้า	 

มาก่อน	 และประชาชนที่เป็นเจ้าบ้านจึงเป็นผู้ที่เคยประกอบ	 

อาชีพในโรงงานองค์การทอผ้าด้วยเช่นกัน	

	 4)	 ด้านความรู้สึกผูกพันต่อหน้าที่ของประชาชนหลาย	 

คนจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้นำในชุมชน	 และมีบทบาทในการทำงาน	 

เพราะใจรักในฐานะเป็นกรรมการชุมชน	 เป็นอาสาสมัครศูนย์	 

สุขภาพ	 โดยปัจจุบันคณะกรรมการชุมชนและผู้นำในชุมชนได้	 

ทำหน้าที่ดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดี	 มีความรับผิดชอบ	 ซึ่งการ	 

เป็นกรรมการชุมชนถือว่าเป็นจิตอาสาที่จะเสียสละเพื่อสังคม	 

ไม่มีผลตอบแทนใดๆ	 จากภาครัฐหรือชุมชน	 การทำงานให้	 

กับชุมชนจึงทำให้ประชาชนมีความผูกพันกับบทบาทหน้าที่ของ  

กรรมการชุมชนที่แสดงออกมา	 ซึ่งคนทำงานให้กับชุมชนต้อง	 

เป็นผู้ที่มีใจรัก	

ตารางที่ 3 แสดงระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	
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ภูสิทธ์ ขันติกุล 

	 5)	 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมนั้น	 ประชาชนส่วนใหญ่	 

มีความรู้สึกผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง	 มีความรัก	 ใคร่ห่วงใย	 

ช่วยเหลือกันในทุกๆ	เรื่อง	เช่น	เจ็บป่วย	โดยบางวันก็ไปทานข้าว	 

กับเพื่อนบ้าน	 และปรึกษาหารือร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด	 

เห็นกัน	 รักใคร่กันดี	 ซึ่งประชาชนในชุมชนจะคอยช่วยเหลือ	 

ซึ่งกันและกันเสมอ	มีสิ่งใดก็เอื้อเฟื้อแบ่งปันกัน	

	 6)	 ด้านความรู้สึกเป็นบ้าน	 ประชาชนส่วนใหญ่มีความ	 

รู้สึกต่อชุมชนว่าเป็นบ้านหลังที่สองที่อยู่แล้วมีความสุข	 รู้สึก	 

สบายใจ	 มีญาติพี่น้องที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน	 อยู่อาศัยกันมา	 

ตั้งแต่เด็ก	 มีมีความรักมีความสามัคคีกันภายในชุมชนมีเพื่อน	 

บ้านที่ดี	 อบอุ่นสบายใจมาก	 และที่สำคัญทุกคนมีความรู้สึกที่	 

ตรงกันว่า	“ชุมชนนี้อยู่แล้วมีความสุข”	

	 ปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของประชาชนต่อ	 

ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	ได้แก่	

	 	 -	 ระดับการศึกษา	 โดยประชาชนที่มีระดับการ	 

ศกึษาม.	3	มคีวามผกูพนัตอ่ชมุชนบา้นพกัองคก์ารทอผา้นอ้ยกวา่	 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า	 ม.3,	 ม.6	หรือปวช.	 และ	 

อนุปริญญาตรี	หรือ	ปวส.	และปริญญาตรีขึ้นไป	

	 	 -	 อาชีพ	 โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพพ่อบ้าน		 

แม่บ้าน	 มีความผูกพันต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าน้อยกว่า	 

ประชาชนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง	ค้าขาย	ลูกจ้างบริษัทเอกชน		 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ	รับราชการ	และอื่นๆ	(นักศึกษา)	

	 	 -	 รายได้ต่อเดือน	โดยประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน	 

ตั้งแต่	 5,000	 บาทขึ้นไป	 มีความผูกพันต่อชุมชนบ้านพัก	 

องค์การทอผ้ามากกว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า	

5,000	บาท	

	 	 -	 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน	โดยประชาชนที่มี	 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่	31	ปีขึ้นไป	มีความผูกพัน	 

ต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้ามากกว่าประชาชนที่มีระยะ	 

เวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่เกิน	20	ปี	

	 	 -	 สถานะการครอบครองที่อยู่อาศัย	 โดยประชาชน	 

ที่มีสถานะเป็นผู้อาศัยมีความผูกพันต่อชุมชนบ้านพักองค์การ	 

ทอผ้ามากกว่าประชาชนที่มีสถานะเป็นเจ้าของบ้าน	

	 	 -	 การมีเพื่อนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายใน	 

ชุมชน	 โดยประชาชนที่มีเพื่อนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันกับ	 

ทุกคนในชุมชนมีความผูกพันต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	 

มากกว่าประชาชนที่มีเพื่อนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันจำนวน	 

มากแต่ไม่ทุกคน	

	 	 -	 การพบปะพูดคุย	 สนทนาปรึกษาและขอความ	 

ช่วยเหลือกับเพื่อนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในชุมชน		 

โดยประชาชนที่มีการพบปะพูดคุย	สนทนาปรึกษาและขอความ	 

ช่วยเหลือกับเพื่อนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในชุมชน	 

ทุกๆ	 วัน	 มีความผูกพันต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้ามาก	 

กว่าประชาชนที่มีการพบปะพูดคุย	 สนทนาปรึกษาและขอ	 

ความช่วยเหลือกับเพื่อนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายใน	 

ชุมชนเกือบทุกวันใน	 1	 สัปดาห์	 และนานๆ	 ครั้ง	 (สัปดาห์/	 

เดือนละครั้ง)	

	 -	การได้รับผลประโยชน์จากชุมชน	และความผูกพันต่อ	 

ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 

พบว่าประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จากชุมชน	 มีสัมพันธ์อยู่	 

ระดับปานกลางค่อนสูง	 (r	 =	 0.518)	 กับความผูกพันต่อชุมชน	 

บ้านพักองค์การทอผ้า	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	

 

อภิปรายผล 
	 ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การ	 

ทอผ้า	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	ให้ความรู้สึกผูกพันในสถานที่	 

ต่างๆ	 ในชุมชน	 มีความรู้สึกว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ร่วมกัน	

และชุมชนมีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างชัดเจน	 เนื่องจาก	 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าจำนวน	 

มากอาศัยมากกว่า	 20	 ปีขึ้นไป	 และจะเห็นว่าผู้ที่เป็นอดีต	 

พนักงานโรงงานทอผ้ายังอาศัยอยู่ ในชุมชนจำนวนมาก	 

หลายคนที่อยู่มาตั้งแต่เกิด	 ทำให้ประชาชนจำนวนมากหรือ	 

เกือบทุกคนเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในชุมชน	 

มีการพบปะ	 พูดคุยสนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือ	 

ระหว่างกันแทบทุกๆ	วัน		และส่วนใหญ่จะได้รับผลประโยชน์

จากชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องการมีแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำให้กู้ยืม

ภายในชุมชน	 เช่น	 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	 กองทุน

ออมทรัพย์	 และสหกรณ์เคหะสถานชุมชนบ้านพักองค์การทอ

ผ้า	 เป็นต้น	 การการคมนาคมขนส่ง	 ถนนหนทางภายในชุมชน

มีความสะดวกสบาย	 การได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและ	 

ทรัพย์สินที่อาศัยอยู่ในชุมชน	 รวมถึงการมีความอบอุ่นใจที่ได้	 

รับมิตรภาพที่ดีๆ	 จากเพื่อนบ้าน	 และสิ่งสำคัญที่สุดทุกคนมี	 

ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า	 รู้สึกผูกพันกับสถานที่ต่างๆ	 ใน	 

ชุมชน	 และชุมชนนี้เป็นเสมือนบ้านหลังใหญ่เป็นบ้านหลังที่	 

สองที่ต้องคอยดูแลปกป้อง	 สอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของ

ราตรี	หวานชะเอม	อายุ	54	ปี	อาศัยอยู่ในชุมชนมาแล้ว	54	ปี		 

(ตั้งแต่เกิด)	 (2554	 :	 สัมภาษณ์,	 23	 พฤษภาคม)	 ที่กล่าวว่า		 

“...มีความผูกพันกับสถานที่เนื่องจากอาศัยอยู่มาตั้งแต่ทำงาน	 

อยู่โรงงานแล้ว	 พอโรงงานยุบก็กลายมาเป็นที่อยู่อาศัยมาจน	 

ทุกวันนี้...”	และคำสัมภาษณ์ของรัชนีวรรณ	ปรีทรัพย์	 (2554	 :		 

สัมภาษณ์,	18	พฤษภาคม)	กรรมการชุมชน	อายุ	58	ปี	อาศัย	 

อยู่ในชุมชนมาแล้ว	58	ปี	(ตั้งแต่เกิด)	ที่กล่าวว่า	“...ชุมชนแห่ง

นี้อยู่แล้วมีความสุข	 รู้สึกสบายใจ	 มีญาติพี่น้องที่ร่วมทุกข์ร่วม	 

สุขกัน...”	 จึงทำให้ประชาชนในชุมชนมีความผูกพันกับชุมชน
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บ้านพักองค์การทอผ้าในระดับสูง	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย	 

เกี่ยวกับ	 ความผูกพันกับชุมชนของประชาชนในชุมชนแขวง	 

วัดกัลป์ยาณ์	 เขตธนบุรี	 กรุงเทพมหานคร	 ของนัยน์ปพร	 

สุภากรณ์	 (2550	 :	 129-130)	 พบผลการวิจัยว่า	 ความผูกพัน	 

กับชุมชนของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนแขวงวัดกัลป์ยาณ์	 มีระดับ	 

ความผูกพันกับชุมชนรวมทุกด้านอยู่ในระดับสูง	 ร้อยละ	 75.4		 

(ค่าเฉลี่ย	=	0.77)	

 

ข้อเสนอแนะ 
	 ประชาชนในชุมชนต้องหันมาส่งเสริมและคำนึงถึง

ชุมชนของตนเองเป็นสำคัญก่อนเสมอ	 โดยเฉพาะประชาชน	 

ที่มาอาศัยกับญาติในชุมชน	 เพื่อให้เข้าใจความเป็นชุมชนบ้าน	 

พักองค์การทอผ้าให้มาก	 ส่งเสริมให้รักชุมชน	 ให้เป็นส่วนหนึ่ง	 

ที่ต้องคอยดูแลรักษาชุมชน	 ต้องรู้จักพิทักษ์และปกป้องเมื่อมี	 

เหตุร้ายเกิดขึ้นกับชุมชน	 และที่สำคัญต้องรู้จักจะเสียสละเวลา	 

และทุนทรัพย์เพื่อการพัฒนาชุมชน	 เพราะประชาชนจำนวน	 

ไม่น้อยที่เห็นว่าชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าเป็นเพียงที่พัก	 

อาศัย	 โดยอพยพมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาอยู่กับญาติชั่วคราว	 

เพื่อมาทำงาน	
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กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นปฏิบัติการวิจัยด้านประชาสัมพันธข์ องนักศึกษานิเทศศาสตร ์ 

The Learning Process Focused on Public Relations Research 

of Communication Arts Students 
 

รัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น, สกล	กิจจริต,	ภูรินัทธ์ดา	อิศรกุล,	วิฆเนศวร	ทะกอง	

คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	
 

บทคัดย่อ 
 

	 	 การวิจัยเรื่อง	 กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นปฏิบัติการวิจัยด้านประชาสัมพันธ์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์	 มีวัตถุประสงค์	 

เพื่อ	 (1)	 ศึกษากระบวนการเรียนรู้การวิจัยประชาสัมพันธ์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์	 และ	 (2)	 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริม	 

กระบวนการเรียนรู้การวิจัยประชาสัมพันธ์	กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่	3	สาขาการประชาสัมพันธ์	จำนวน	22	คน	โดยใช้วิธี	 

เก็บข้อมูลจากการสังเกต	 และบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน	 การสนทนากลุ่มย่อย	 ผลการวิจัยสรุปว่า	 (1)	 กระบวนการ	 

เรียนรู้ด้านการวิจัยประชาสัมพันธ์ของนักศึกษามี	 4	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 การวางแผนวิจัยประชาสัมพันธ์	 การเก็บรวบรวมข้อมูลและ	 

การวิเคราะห์ข้อมูล	 การรายงานผลการวิจัย	 และ	 การนำเสนอผลการวิจัย	 และ	 (2)	 ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในกระการเรียนรู้	 

การวิจัยประชาสัมพันธ์	 คือ	 ผู้สอนต้องปรับบทบาทเป็นพี่เลี้ยงการวิจัย	 ผู้เรียนปรับบทบาทเป็นนักวิจัยและดำเนินการเรียนรู้ให้	 

เป็นไปตามคำอธิบายรายวิชา	
 

คำสำคัญ: กระบวนการเรียนรู้,	การวิจัยประชาสัมพันธ์	

 

 

Abstract 
	 	 The	purpose	of	this	research	were	(1)	to	study	the	learning	process	of	communication	arts’	s	students	on		 

the	 public	 relations—(PR	 research)	 ,and	 (2)	 to	 study	 the	 effecting	 factors	 to	 support	 the	 learning	 process	 of	 PR		 

research..	There	are	22	samples	of	the	third	years	in	public	relations	program	students.	The	data	were	obtained	by	 

observation	form,	a	teacher’s	memorandum	of	learner’s	behavior,	and	the	focus	group	interviewing	The	results	of	this	 

study	were:	 (1)	There	were	4	steps	of	 the	 learning	process	such	as	 (1.1)	PR	research	project	planning,	 (1.2)	data		 

collecting	and	data	 analyzing,	 (1.3)	 research	 reporting,	 and	 (2.4)	 research	presenting,	 and	 (3)	 the	effecting	 factors		 

found	were	role	of	lecturer	as	research	advisor,	roles	of	students	as	researchers	and	course	description.	
 

Keywords :	Learning	Process,	Public	Relations	Research	
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รัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น, สกล กิจจริต, ภูรินัทธ์ดา อิศรกุล, วิฆเนศวร ทะกอง 

บทนำ 
	 แนวคิดการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ	 

เรียนรู้เกิดขึ้นสมัยเพลโต	และโซเครติส	(Plato	and	Socrates)	 

ที่กล่าวถึงการวิจัยเป็นวิธีการหาความรู้ใหม่	ๆ	ความคิดใหม่	ๆ		 

หรือข้อมูลใหม่ๆ	 การนำแนวคิดกระบวนการวิจัยหรือขั้นตอน	 

การวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนใช้การวิจัยเป็น	 

ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้จัดเป็นนวัตกรรมการเรียน	 

การสอนที่นิยมกันมาก	 และถูกกำหนดไว้ในการจัดการเรียน	 

การสอนระดับอุดมศึกษา	 ผู้สอนจำเป็นต้องมีความรู้ความ	 

เข้าใจในกระบวนการ	หรือขั้นตอนการวิจัย	 สามารถบูรณาการ	 

กระบวนการวิจัยเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้	 

มีทักษะการสังเกต	 การตระหนักถึงปัญหา	 ศึกษา	 หรือระบุถึง	 

ปัญหา	 การวางแผน	 กำหนดแนวทางการศึกษาเพื่อให้ได้	 

คำตอบของปัญหา	(อำรุง	จันทวานิช,	2548,	หน้า	5)	

	 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนแบบวิจัยมีพื้นฐานสัมพันธ์อยู่	 

กับกลุ่มทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง	 เน้นว่า	 การเรียนรู้	 

เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล	 บุคลเป็นผู้สร้าง		 

(construct)	 ความรู้จากการสัมพันธ์สิ่งที่พบเห็นกับความรู้	 

ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม	 หรือที่เพียเจต์	 (Piaget)	 ใช้คำว่าเป็น	 

กระบวนการปรับความเหมาะสม	 (accommodation)	 ระหว่าง	 

ความรู้เดิมกับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ค่อยๆ	ปะติดปะต่อเป็นโครงสร้าง	 

ทางสติปัญญาของคนเรา	 (อมรวิชช์	 นาครทรรพ,	 2547,	 หน้า	

38)	สามารถสรุปแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยดังนี้	

	 ประการแรก	 การสอนแบบวิจัยมีฐานคิด	 และความเชื่อ

จากกลุม่ทฤษฎกีารสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง	ทีเ่ชือ่ใน	 “กระบวนการ	 

สร้างความรู้ในตนเอง”	 และหัวใจของการสอนแบบวิจัย	 คือ	 

การส่งเสริมกระบวนการสร้างความรู้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการ

เรียนรู้ที่ยั่งยืน	

	 ประการที่สอง	 สาระสำคัญของการสอนแบบวิจัย	 

ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง	 

หรือประสบการณ์ภาคปฏิบัติในเรื่องที่ศึกษา	 ซึ่งเชื่อว่า	 

กระบวนการเรียนรู้	 และองค์ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับจะมีคุณค่า		 

และถาวรมากกว่าเป็นเพียงการ	“เรียนรับ”	(Passive	Learning)		 

หากเปลีย่นบทบาทผูเ้รยีนมาเปน็	“การเรยีนรกุ”	(Active	Learning)		 

โดยอาศยัการวจิยัเปน็สือ่สรา้งความรูเ้รือ่งทีผู่เ้รยีนสนใจใครรู่จ้รงิ	ๆ	 

 ประการที่สาม	 การสอนแบบวิจัยยึดระเบียบแบบแผน	 

ของการวิจัยเป็นกรอบการเรียนรู้ด้วย	 5	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 (1)	 

การศึกษาและกำหนดปัญหาในการวิจัย	 (2)	 การศึกษา	 และ	 

กำหนดสมมติฐาน	 และขอบเขตการวิจัย	 (3)	 การรวบรวม	 

ข้อมูล	(4)	การวิเคราะห์ข้อมูล	และ	(5)	การสรุปและอภิปรายผล 

	 ประการที่สี่	 ลักษณะการสอนแบบวิจัยมีการบูรณาการ

เนื้อหาและวิธีการสอน	 และใช้แนวการสอนที่อิงปัญหาในชีวิต	 

และสังคม	 เน้นความคิด	 ค่านิยม	 และส่งเสริมอัตลักษณ์	 และ	 

เสรีภาพในการเรียนรู้	 ตลอดจนการมีวิจารญาณอิสระของ	 

ผู้เรียนเป็นสำคัญ	

	 ประการที่ห้า	 การสอนแบบวิจัยมักประกอบด้วยการ	 

กำหนดเงื่อนไขหลักสูตร	 และการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ	 

สอนแบบนี้	 เช่น	 การกำหนดสารการเรียนรู้ที่บูรณาการหลาย	 

วิชาเข้าด้วยกัน	 การกำหนดเงื่อนไขเชิงบริหารและทรัพยากร	 

การเรียนรู้ให้เอื้อต่อการสอนเป็นต้น	

	 ดังนั้นการสอนแบบวิจัยเป็นวิธีการสอนที่เปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้	 และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 ผู้เรียนได้รับ	 

ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้	 ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้	 

แบบรุกมิใช่เป็นผู้รับเพียงอย่างเดียว	

	 สำหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

วิจัย	สามารถสรุปได้	4	แนวทางดังนี้	

	 แนวที่	1	ครูใช้ผลการวิจัยในการจัดการเรียนรู้	ครูใช้ผล

การวิจัยประกอบการเรียนการสอนเนื้อหาสาระต่างๆ	 ช่วยให้	 

ผู้เรียนขยายขอบเขตของความรู้ที่ทันสมัย	และคุ้นเคยกัแนวคิด	 

การวิจัย	

	 แนวที่	2	ผู้เรียนใช้ผลการวิจัยในการเรียนรู้	สืบค้น	และ

ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาระที่เรียนด้วยตนเอง	

	 แนวที่	 3	 ครูใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ซึ่ง

อาจจะเป็นบางขั้นตอนหรือครบทุกขั้นตอนในการจัดการ	 

เรียนรู้โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับสาระการจัดการ

เรียนรู้และวัยของผู้เรียน	

	 แนวที่	4	ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้	ครูให้	 

ผู้เรียนทำวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัย	 (ครบทุกขั้นตอน)	 ใน	 

การทำวิจัยเพื่อแสวงหาคำตอบหรือความรู้ใหม่ตามความสนใจ

ของตน	

	 ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวคณะผู้วิจัยจะเลือกใช้

แนวทางที่	 4	 ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้	 โดย	 

ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนในการทำวิจัย	 

เพื่อแสวงหาคำตอบ	 หรือความรู้ใหม่ตามความสนใจของตน	 

กำหนดวัตถุประสงค์	 เพื่อใหผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า	 แก้ปัญหา		 

และพบสิง่ใหม่ๆ 	 ดว้ยตนเองใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำไดโ้ดยเฉพาะ	 

งานวิจัยด้านประชาสัมพันธ์	 ทั้งนี้มิได้หมายความว่าผู้เรียนจะ	 

เป็นนักวิจัยที่สมบูรณ์แบบเพียบพร้อม	 แต่อย่างน้อยผู้เรียนได้	 

เริ่มต้นในการเป็นผู้คิดที่มีเหตุผลมีระบบในการคิดและเรียนรู้		 

สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง	 และอาจเป็นพื้นฐานของการ	 

เป็นนักวิจัยที่ดีมีคุณภาพในอนาคต	 ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดย	 

ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ	
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รัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น, สกล กิจจริต, ภูรินัทธ์ดา อิศรกุล, วิฆเนศวร ทะกอง 

เรียนรู้มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้เรียน	ผู้สอน	และวงการศึกษา	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้เรียนซึ่งสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ		 

เช่น	ทักษะการคิด	ทักษะการแก้ปัญหา	ทักษะการบริหารเวลา	

ทักษะการค้นหา	 และใช้ข้อมูลสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลส่ง	 

ผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวต	 และ	 

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

	 อย่างไรก็ตาม	 การที่คณะนิเทศศาสตร์มีการเปิดสอนใน	 

หลักสูตรการวิจัยประชาสัมพันธ์	 การเรียนการสอนโดยใช้	 

กระบวนการวิจัยจึงเป็นแนวทางที่จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	 

กระบวนการวิจัยโดยเฉพาะงานด้านประชาสัมพันธ์อย่าง

แท้จริงด้วยเหตุที่การวิจัยเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ	 

ประชาสัมพันธ์	 ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยจะนำไปใช้ในการ	 

วางแผน	 การทดสอบข่าวสาร	 การประเมินผลลัพธ์	 และการ

ควบคุมการใช้ความพยายามด้านการประชาสัมพันธ์	 จาก	 

ความเป็นมาและความสำคัญจึงเป็นที่มาของการดำเนินการ

วิจัยเรื่อง	 กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นปฏิบัติการวิจัยด้าน	 

ประชาสัมพันธ์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์	ดังจะได้ศึกษาต่อไป	

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นปฏิบัติการ

วิจัยประชาสัมพันธ์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์	

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงานวิจัยด้าน

การประชาสัมพันธ์	

 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
	 โครงการวิจัยเรื่อง	กระบวนการเรียนรู้โดนเน้นปฏิบัติการ	 

วิจัยด้านประชาสัมพันธ์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์	 จะดำเนิน	 

การกับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์	 สาขาการประชาสัมพันธ์		 

ชั้นปีที่	3	ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยประชาสัมพันธ์	จำนวน		 

22	 คน	ภาคเรียนที่	 2/2553	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 

จังหวัดจันทบุรี 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
	 1.	 นักศึกษาได้ปฏิบัติการวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์	 

จริงสามารถผลิตนักวิจัยหน้าใหม่และนักวิจัยวัยเยาว์	

	 2.	 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการทำ	 

วิจัยระหว่างผู้สอนและผู้เรียนซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เรียกได้ว่า	 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	

	 3.	 เกิดผลงานวิจัยด้านการประชาสัมพันธ์ที่นักศึกษา	 

ปฏิบัติจริงไม่น้อยกว่า	5	เรื่อง	

	 4.	 ข้อมูลจากการวิจัยเป็นแนวทางให้เกิดการพัฒนา	 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม	 และสามารถนำเสนอในเวที

การประชุมวิชาการ	

กรอบความคิดการศึกษา 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

	 การวิจัยเรื่อง	 กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นปฏิบัติการวิจัย	 

ด้านประชาสัมพันธ์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์	 คณะผู้วิจัยได้	 

ทำการทบทวนค้นคว้าเอกสาร	 ตำรา	 เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิด	

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนให้กระบวนการวิจัย	 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย	ดังนี้	

	 1.	 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์	

	 2.	 แนวคิดด้านการวิจัยประชาสัมพันธ์	

	 3.	 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้	

	 4.	 ทฤษฎีพหุปัญญา	

	 5.	 ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย	

	 เบื้องต้นคณะผู้วิจัยเชื่อว่า	แนวความคิด	ทฤษฎี	ดังกล่าว	 

จะนำมาซึ่งแนวทางการค้นคว้าคำตอบและสมมติฐานเบื้องต้น	 

ตลอดจนสามารถนำไปใช้อภิปรายผลต่อไป	

กระบวนการเรียนรู้โดยการวิจัย	

 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 
	 การศึกษาเรื่อง	 กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นปฏิบัติการ	 

วิจัยด้านประชาสัมพันธ์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์	 สาขาการ	 

ประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่	3	เป็นการออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ	 

เน้นปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์อย่างแท้จริงโดยอาจารย์	 

ผู้สอนเป็นพี่เลี้ยงตลอดการดำเนินงานวิจัย	 โดยแบ่งเป็น

แนวทางการดำเนินงานดังนี้	

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 	 เป็นกลุ่มนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่	 3	 สาขาวิชา	 

การประชาสัมพันธ์	จำนวน	25	คนซึ่งนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้	 

ผ่านการเรียนรู้การวิจัยนิเทศศาสตร์ในเชิงทฤษฎีมาพอสมควร	
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 โครงการวิจัยเรื่อง กระบวนการเรียนรูโดนเนนปฏิบัติการวิจัยดานประชาสัมพันธของนักศึกษานิเทศศาสตร จะ
ดําเนินการกับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร สาขาการประชาสัมพันธ ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยประชาสัมพันธ 
จํานวน 22 คน ภาคเรียนที่ 2/2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุร ี
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 1. นักศึกษาไดปฏิบัติการวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธจริงสามารถผลิตนักวิจัยหนาใหมและนักวิจัยวัยเยาว 
 2. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณดานการทําวิจัยระหวางผูสอนและผูเรียนซ่ึงเปนกิจกรรมหน่ึงที่เรียกไดวา
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3. เกิดผลงานวิจัยดานการประชาสัมพันธที่นักศึกษาปฏิบัติจริงไมนอยกวา 5 เรื่อง 
 4. ขอมูลจากการวิจัยเปนแนวทางใหเกิดการพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม และสามารถนําเสนอในเวทีการ
ประชุมวิชาการ 
 

กรอบความคิดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบความคิดการศึกษากระบวนการเรียนรูโดยเนนปฏิบัติการวิจัยดานประชาสัมพันธของนักศึกษานิเทศศาสตร 
 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การวิจัยเรื่อง กระบวนการเรียนรูโดยเนนปฏิบัติการวิจัยดานประชาสัมพันธของนักศึกษานิเทศศาสตร คณะผูวิจัยได
ทําการทบทวนคนควาเอกสาร ตํารา เพื่อใหไดมาซ่ึงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของที่สนับสนุนใหกระบวนการวิจัย
เปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ 
 2. แนวคิดดานการวิจัยประชาสัมพันธ 
 3. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 4. ทฤษฎีพหุปญญา 
 5. ทฤษฎีการเรียนรูโดยใชการวิจัย 
 เบื้องตนคณะผูวิจัยเชื่อวา แนวความคิด ทฤษฎี ดังกลาวจะนํามาซ่ึงแนวทางการคนควาคําตอบและสมมติฐาน
เบื้องตน ตลอดจนสามารถนําไปใชอภิปรายผลตอไป 
 
 

รายวิชาการวิจัยประชาสัมพันธ 

การลงมือปฏิบัติ การบรรยายภาคทฤษฎี 

ผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

ผูสอนเปน

พี่เล้ียง 

เรียนรูรวมกัน 

งานวิจัย

ประชาสัมพันธ 

มีความรูเก่ียวกับการ

วิจัยพื้นฐานทาง

นิเทศศาสตรมาแลว 

ระเบียบวิธีวิจัย 

กระบวนการเรียนรูโดยการวิจัย 

ภาพที่ 1	 กรอบความคิดการศึกษากระบวนการเรียนรู้โดยเน้น

ปฏิบัติการวิจัยด้านประชาสัมพันธ์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์	
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รัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น, สกล กิจจริต, ภูรินัทธ์ดา อิศรกุล, วิฆเนศวร ทะกอง 

 2. ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยประชาสัมพันธ์ 

	 	 คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวทางนิเทศศาสตร์ศึกษา	 

จาก	 ธิติพัฒน์	 เอี่ยมนิรันดร์	 (2548)	 โดยเน้นให้นักศึกษาได้	 

ลงมือปฏิบัติการวิจัยประชาสัมพันธ์อย่างแท้จริง	 ภายใต้บริบท	 

ของการเรียนรู้	 1	 ภาคการศึกษา	 (3	 เดือน)	 แบ่งขั้นตอนการ	 

ดำเนินการออกเป็น	 3	 ขั้นตอนดังนี้	 (2.1)	 ขั้นวางแผนการ	 

ศึกษาวิจัยประชาสัมพันธ์	 (2.2)	 ขั้นเก็บรวบรวมและวิเคราะห์	 

ข้อมูลตามขอบข่ายวิจัยประชาสัมพันธ์	 (2.3)	 ขั้นรายงานผล

การศึกษาวิจัยการประชาสัมพันธ์	

  กระบวนการวิจัยประชาสัมพันธ์ได้ประยุกต์  

ใช้กระบวนการศึกษานิเทศศาสตร์ศึกษาของ ธิติพัฒน์ 

เอี่ยมนิรันดร์ (2548, หน้า 21) ตามแผนภาพ ดังนี้ 

การวางแผนการวิจัยประชาสัมพันธ์

	 การกำหนดขอบข่าย	 ประเด็นที่จะทำการศึกษาและวิธี 

การศึกษา	ดังนี้

	 1.	 ให้นักศึกษากำหนดขอบข่ายความสนใจด้านนิเทศ 

ศาสตร์	 ประชาสัมพันธ์	 ตามขอบข่ายการศึกษานิเทศศาสตร์ที่ 

แนะนำไว้ตามวิธีการข้างต้น

	 2.	 ให้นักศึกษาเขียนบรรยายขอบข่ายความสนใจ	 

ความต้องการของนักศึกษาว่า	 ต้องการศึกษาเชิงลึกเพื่อสร้าง 

ความเชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ด้านใด	 ประมาณครึ่งหน้า 

กระดาษ	 แล้วให้นักศึกษาสรุปประเด็นว่าขอบข่ายการศึกษา 

คืออะไร

ภาพที่ 2	แสดงกระบวนการวิจัยประชาสัมพันธ์โดยประยุกต์กระบวนการศึกษานิเทศศาสตร์ศึกษา
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วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง กระบวนการเรียนรูโดยเนนปฏิบัติการวิจัยดานประชาสัมพันธของนักศึกษานิเทศศาสตร สาขาการ
ประชาสัมพันธชั้นปที่ 3 เปนการออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพเนนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธอยางแทจริงโดยอาจารย
ผูสอนเปนพี่เล้ียงตลอดการดําเนินงานวิจัย โดยแบงเปนแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      เปนกลุมนักศึกษานิเทศศาสตรชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ จํานวน 25 คนซ่ึงนักศึกษากลุมดังกลาวได
ผานการเรียนรูการวิจัยนิเทศศาสตรในเชิงทฤษฎีมาพอสมควร  
 2. ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยประชาสัมพันธ 
 คณะผูวิจัยไดประยุกตแนวทางนิเทศศาสตรศึกษาจาก ธิติพัฒน เอ่ียมนิรันดร (2548) โดยเนนใหนักศึกษาไดลงมือ
ปฏิบัติการวิจัยประชาสัมพันธอยางแทจริง ภายใตบริบทของการเรียนรู 1 ภาคการศึกษา (3 เดือน) แบงขั้นตอนการดําเนินการ
ออกเปน 3 ขั้นตอนดังน้ี ( 2.1) ขั้นวางแผนการศึกษาวิจัยประชาสัมพันธ (2.2) ขั้นเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตาม
ขอบขายวิจัยประชาสัมพันธ (2.3) ขั้นรายงานผลการศึกษาวิจัยการประชาสัมพันธ 
 กระบวนการวิจัยประชาสัมพันธไดประยุกตใชกระบวนการศึกษานิเทศศาสตรศึกษาของ ธิติพัฒน  เอี่ยมนิรันดร 
(2548, หนา 21) ตามแผนภาพ ดังนี้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการวิจัยประชาสัมพันธโดยประยุกตกระบวนการศึกษานิเทศศาสตรศึกษา 

 
 
 
 
  

ความสนใจ / ปญหาการ

ขอบขายการศึกษาประชาสัมพันธ 

ประเด็นประชาสัมพันธที่จะศึกษา 
   1)………………. 
   2)………………. 
   3)………………. 

กรอบความคิด 
การศึกษา 

วิธีการศกึษา 

ผลการศึกษา 
ตามกรอบความคิดของการศึกษา 

การเก็บรวบรวมและ การ

วิเคราะหขอมูล 

อาจารยผูสอน 

ผูเรีย

ขั้นวางแผนการวิจัย

ประชาสัมพันธ 

ขั้นรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูล 

ขั้นการเขียนรายงาน 

ผูเรีย

ผูเรีย

ผู้เรียน

ผู้เรียน

ผู้เรียน
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รัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น, สกล กิจจริต, ภูรินัทธ์ดา อิศรกุล, วิฆเนศวร ทะกอง 

	 3.	 ให้นักศึกษาศึกษาแนวคิด	หลักการ	ทฤษฎี	งานวิจัย	 

รวมทั้งวรรณกรรมต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 4.	 ให้นำเสนอกรอบความคิดกรอบความคิดการประชา 

สัมพันธ์

วิธีการศึกษาการวิจัยประชาสัมพันธ์

	 วธิกีารวจิยัประชาสมัพนัธ	์เปน็เครือ่งมอืของการแสวงหา 

ความรู้ซึ่งมีวิธีการต่างๆ	หลายอย่าง	เช่น	การศึกษาเชิงปริมาณ	 

การศึกษาเชิงคุณภาพ	 การวิเคราะห์เนื้อหา	 การวิพากษ์	 ฯลฯ	 

ในที่นี้เน้นให้นักศึกษาออกแบบเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธี 

การสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือแนวทางการวิจัย 

ประชาสัมพันธ์	โดยนักศึกษาต้องมีความรู้ในเรื่อง	แนวคิด	และ 

ขอบขา่ยการศกึษาวชิานเิทศศาสตรศ์กึษา	และการประชาสมัพนัธ ์

การเขียนกรอบความคิดการศึกษานิเทศศาสตร์ศึกษา	 วิธีการ 

ศึกษาทางนิเทศศาสตร์ศึกษา

ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามขอบข่าย 

การประชาสัมพันธ์

	 ขัน้ศกึษาตามขอบขา่ยนเิทศศาสตรศ์กึษาเปน็การศกึษา 

ในภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติย 

ภาคภูมิ	 วิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์และกรอบการ 

ศึกษาไว้

	 ขัน้ศกึษาตามขอบขา่ยนเิทศศาสตรศ์กึษาเปน็การศกึษา 

ในภาคสนามโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลู	เปน็ขัน้ตอนการดำเนนิ 

การหลังจากข้ันตอนการวางแผนการวิจัยประชาสัมพันธ์	การเก็บ 

รวบรวมข้อมูลมีทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 

ปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลฑุติยภูมิ	 ทั้งวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ

 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือ	 แหล่งข้อมูลที่ศึกษาจาก	 

ประชากร	หรือ	กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นครั้งแรก	และยังไม่มีการ 

เผยแพร่ข้อมูลมาก่อน	 เช่น	 การสัมภาษณ์นักสร้างสรรค์งาน 

ประชาสัมพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์การสังเกตพฤติกรรม 

การสื่อสาร	ฯลฯ

 แหล่งข้อมูลฑุติยภูมิ คือ	 แหล่งข้อมูลที่มีการเผยแพร ่

มาแล้ว	 เช่น	 จากเอกสาร	 ภาพยนตร์	 ภาพถ่าย	 ข้อมูล	

ประวัติศาสตร์

	 วิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์และกรอบการ 

ศึกษาไว้	 เนื่องจาการศึกษานิเทศศาสตร์ศึกษามีวิธีการศึกษา 

โดยใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรท์ัง้วธิกีารวจิยัและไมใ่ชว้ธิกีารวจิยั	 

ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลจึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการ 

ศึกษาที่ได้กำหนดไว้

	 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยนักศึกษาสามารถใช ้

วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณดว้ยการใชโ้ปรกแกรมสำเรจ็รปู 

SPSS	for	Windows,	SAS	ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	รายละเอียดนักศึกษา

สามารถศึกษาได้จากชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเ

ทศศาสตร์

 ขัน้รายงานและเผยแพรผ่ลการศกึษานเิทศศาสตรศ์กึษา 

ขั้นรายงานผลการศึกษามีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

การเขียนรายงานผลการศึกษา	 การนำเสนอและเผยแพร่ผล 

การศึกษา	 การเขียนรายงานการศึกษาจะใช้รูปแบบการเขียน 

รายงานการวิจัย	 เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีความรายละเอียด 

ชัดเจน	มีระบบ	ต่อการเรียนรู้ที่ดี

 การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย	

เป็นกระบวนการที่ต้องจะทำด้วยความละเอียดรอบคอบ	 และ 

มีรูปแบบการรายงานเฉพาะตัวการายงานผลการวิจัยแบ่งออก 

เป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 1)	 รายงานการวิจัยเชิงวิชาการ	 และ	 2) 

รายงานการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงวิชาการ	 รายละเอียดเรื่องการเขียน 

รายงานทางวิชาการนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก 

แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัย	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 3. เครื่องมือในการวิจัย

	 เครื่องมือการวิจัยในภาพรวม	 นอกจากผู้วิจัยจะใช้การ 

วิเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัยของนักศึกษาทั้ง	 6	 โครงการแล้ว 

ผู้วิจัยยังได้ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้	ตลอดจนบันทึก 

การเรียนรู้ของผู้เรียน	 และที่สำคัญใช้การสนทนากลุ่ม	 (Focus 

group)	 เพื่อเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัย 

ของแต่ละกลุ่ม	 โดยผู้วิจัยในฐานะผู้สอนจะมีการติดตามการ 

ทำงานของนกัศกึษาอยา่งใกลช้ดิ	นอกจากนีก้ารสนทนากลุม่ยงั 

ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ด้านการวิจัย 

ประชาสัมพันธ์	 ซึ่งเป็นลักษณะการคิดร่วมกันระหว่างผู้สอนและ 

ผู้เรียน	บนฐานของคำอธิบายรายวิชา

ผลการวิจัย
	 ผลการศกึษาเรือ่ง	กระบวนการเรยีนรูโ้ดยเนน้ปฏบิตักิาร 

วิจัยด้านประชาสัมพันธ์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์วัตถุประสงค์ 

การวิจัยดังนี้	 (1)	 เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นปฏิบัติ 

การวิจัยประชาสัมพันธ์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์	และ	(2)	เพื่อ 

ศกึษาปจัจยัทีเ่อือ้ตอ่การดำเนนิงานวจิยัดา้นการประชาสมัพนัธ ์

ในมุมมองของผู้เรียน

	 ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึนำเสนอผลการศกึษาตามวตัถปุระสงค ์

การวิจัยตามประเด็นดังต่อไปนี้
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1.  ผลการศกึษากระบวนการเรยีนรูโ้ดยเนน้ปฏบิตักิารวจิยั 

ประชาสัมพันธ์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์

	 จากผลการศึกษาพบว่าการกระบวนการปฏิบัติการวิจัย 

ประชาสมัพนัธข์องนกัศกึษานเิทศศาสตรน์ัน้มี	4	ขัน้ตอนสำคญั 

ดังนี้	 (1)	ขั้นวางแผนการศึกษาวิจัยประชาสัมพันธ์	 (2)	ขั้นเก็บ 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามขอบข่ายวิจัยประชาสัมพันธ์	 

(3)	 ขั้นรายงานผลการศึกษาวิจัยการประชาสัมพันธ์	 (4)	

ขั้นการนำเสนอผลการศึกษา

 1. ขั้นการวางแผนการวิจัยประชาสัมพันธ์

  สำหรบัในชว่งแรกของการวางแผนปฏบิตักิารเพือ่การ 

วจิยัประชาสมัพนัธข์องนกัศกึษานัน้สามารถอธบิายไดต้ามภาพ 

จำลองที่ประยุกต์จาก	ธิติพัฒน์	เอี่ยมนิรันดร์	(2548)	ได้ดังนี้

	 	 1.	 พัฒนาโจทย์การวิจัยจากความสนใจ/ปัญหา 

การวิจัยประชาสัมพันธ์	 จากการปฏิบัติการวิจัยประชาสัมพันธ์ 

ของนักศึกษา	 ซึ่งนักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มประมาณ	 4-5	 คน	 

ไดใ้หค้วามสนใจเกีย่วกบัประเดน็การวจิยัประชาสมัพนัธ	์6	เรือ่ง	 

จากจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด	25	คน	ดังนี้

	 	 	 1.1	 ผลการเปดิรบัภาพยนตรเ์รือ่งนำ้ตาลแดงทีม่ี 

ต่อจิตสำนึกรับผิดชอบด้านการรักนวลสงวนตัวของเยาวชน 

หญิงในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี

	 	 	 1.2	 ขา่วสารดา้นการประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 

จังหวัดจันทบุรีที่มีต่อการรับรู้ของเยาวชนจังหวัดจันทบุรี

	 	 	 1.3	 สือ่ประชาสมัพนัธโ์ครงการยตุคิวามรนุแรงกบั 

ผู้หญิงที่มีต่อการมีส่วนร่วมของผู้ชายในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี

	 	 	 1.4	 ประสทิธผิลของสือ่ประชาสมัพนัธท์ีม่ตีอ่การ 

ตัดสินใจออกกำลังกายแอโรบิคของประชาชนในเขตตำบล 

เกาะขวาง	อำเภอเมือง	จ.จันทบุรี

	 	 	 1.5	 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร	 

การรับรู้	 และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม 

ของสตรีในเขตอำเภอเมือง	จ.	จันทบุรี

	 	 	 1.6	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รำไพพรรณีที่มีต่อความเชื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รำไพพรรณี

	 	 2.	 ขอบข่ายการศึกษาการวิจัยประชาสัมพันธ์	 ใน 

ขั้นตอนนี้นักศึกษาสามารถระบุขอบข่ายการศึกษาได้ดังนี้

	 	 	 2.1	 ขอบข่ายด้านประชากร	 ส่วนใหญ่นักศึกษา 

เลือกศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดจันทบุรี	เน่ืองจาก 

เปน็แหลง่พำนกัของนกัศกึษาสว่นใหญ	่ประชากรสว่นใหญท่ีเ่ลอืก 

มาทำการวิจัยในแต่ละโครงการจึงต้องอาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุร ี

	 	 	 2.2	 ขอบข่ายด้านตัวแปร	 ส่วนใหญ่นักศึกษาจะ 

กำหนดตัวแปรที่เชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุเป็นผลกันหรือตัวแปร 

ตัวหนึ่ง	 ต้องมีผลต่อตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่ง	 อย่างน้อยต้องมี 

ความสัมพันธ์กันหรือนักศึกษาส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าอะไรคือ 

ตัวแปรอิสระและอะไรคือตัวแปรตาม	 สำหรับงานวิจัยทั้ง	 6	 เรื่อง 

นักศึกษาได้เน้นการวิจัยประเภทปริมาณดังนั้นการกำหนด 

ขอบข่ายด้านตัวแปรจึงต้องมีความชัดเจน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ตัวแปรเหตุในลักษณะบังคับว่าทุกกลุ่มต้องมีคือตัวแปรด้าน 

ลักษณะประชากรจากนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไป

	 	 	 2.3	 ขอบขา่ยดา้นระยะเวลา	ในหวัขอ้ดงักลา่วเปน็ 

ข้อตกลงร่วมกันที่นักศึกษาต้องดำเนินการวิจัยประชาสัมพันธ์ 

ให้สำเร็จเสร็จสิ้นในภาคเรียนที่	2/2553	ประมาณ	3	เดือน

	 	 3.	 ประเด็นการศึกษาการวิจัยประชาสัมพันธ์	 ซึ่ง 

นักศึกษาในแต่ละกลุ่มได้กำหนดประเด็นการศึกษาตามชื่อเรื่อง 

และวัตถุประสงค์การวิจัยจากงานวิจัยทั้ง	 6	 เรื่องของนักศึกษา 

พบว่า	 หลักสำคัญจะเลือกศึกษาลักษณะประชากรจากนั้นก็จะ 

มีประเด็นการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป	 แต่ก็ยังมีลักษณะ 

ของประเด็นการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ 	 ได้แก่  

สือ่ประชาสมัพนัธเ์นือ้หาสือ่ประชาสมัพนัธ	์การรณรงคโ์ครงการ	 

การประเมินผลโครงการ

	 	 4.	 กรอบความคิดการศึกษากรอบแนวคิด

	 	 	 ในการวิจัยประชาสัมพันธ์ทั้ง	 6	 โครงการของ 

นักศึกษาส่วนใหญ่พบว่า	 จะมีลักษณะสร้างเป็นหุ่นยนต์โรบอท	 

(Robot	 Model)	 การเขียนแผนภาพแสดงตัวแปรต่างๆ	 และ 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรกำหนดตวัแปรตน้	หรอืตวัแปรอสิระ 

ไว้ด้านซ้ายมือพร้อมทั้งใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้	 เพื่อให้สามารถ 

แยกแยะตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้	 นอกจากนี้กำหนดตัวแปร 

ตามไว้ด้านขวามือพร้อมทั้งใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้	เพื่อให้สามารถ 

แยกแยะตวัแปรทีต่อ้งการศกึษาได	้และเขยีนลกูศรชีจ้ากตวัแปร 

ต้นแต่ละตัวมายังตัวแปรตามให้ครบทุกคู่ที่ต้องการศึกษา

	 	 5.	 วิธีการศึกษาการวิจัยประชาสัมพันธ์

เมื่อนักศึกษาสามารถตั้งชื่อเรื่องและออกแบบการวิจัยทั้ง	 6	 

โครงการโดยผ่านการเห็นชอบของผู้สอนแล้ว	 จึงเป็นขั้นตอนที่ 

นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเก็บข้อมูลจริงดังนี้

	 	 	 5.1	 นกัศกึษากำหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง	 

ซึง่	กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญน่กัศกึษาจะใชก้ารสุม่ตวัอยา่งประชากร 

ในเขตอำเภอเมอืงจงัหวดัจนัทบรุ	ีนกัศกึษาทีท่ำหนา้ทีเ่ปน็ผูว้จิยั 

จะใช้รูปแบบการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น 

(Probability	Sample	Sampling)	ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะการสุ่ม 

ตัวอย่างแบบผสมผสาน	 (Multi	 Stage	 Sampling)	 โดยเริ่ม 

จาก	 ใช้สูตรการคำนวนประชากรจากตาราง	 Taro	 Yamane	 

เนื่องจากส่วนใหญ่ทั้ง	 6	 โครงการทราบจำนวนประชากรจาก 

เว็ปไซด์จังหวัดจันทบุรี	 จากนั้น	 ก็ทำการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

(Stratified	Sampling)
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	 	 	 5.2	 นักศึกษากำหนดตัวแปรการวิจัย	 ส่วนใหญ่ 

จะเป็นลักษณะหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัว 

แปรตามเป็นมุมมองในเชิงเหตุและผล	 สู่การทดสอบสมมติฐาน 

ซึ่งได้นำเสนอไว้ในกรอบแนวความคิดในการวิจัยเชื่อมโยงการ 

วิจัยตลอดทั้งโครงการ

	 	 	 5.3	 นกัศกึษาสรา้งเครือ่งมอืการวจิยัได้	โดยเนน้ 

การสรา้งแบบสอบถามตามแนวความคดิ	ซึง่ระดบัการวดัทีน่ยิม 

นำมากในการสรา้งแบบสอบถามคอื	ระดบัการวดัแบบ	Nominal	 

Scale	และได้เลือกใช้ระดับการวัดแบบ	Interval	Scale	โดยเลือก 

ใช้วิธีการสร้างมาตรวัดทัศนคติแบบ	Likert	Scale

	 	 	 5.4	 ขัน้ตอนทีผู่ว้จิยัตรวจสอบเครือ่งมอืนกัศกึษา 

ได้ความรู้ที่ว่า	 เพื่อให้ได้เครื่องมือการวิจัยที่ได้มาตรฐานต้องใช้ 

วิธีหาความสอดคล้องภายใน	 (Internal	 Consistency)	 ของ 

แบบสอบถาม	 เป็นวิธีหาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบ 

ทดสอบ	 ซึ่งเรียกว่า	 สัมประสิทธิ์ของความสอดคล้องภายใน	 

(Coefficient	 of	 Internal	 Consistency)	 โดยการทดสอบด้วย 

ทดสอบฉบบั	ซึง่คณะผูว้จิยัมกัจะใชส้ตูรดงักลา่วในการหาความ 

เชื่อมั่นของแบบสอบถาม	 โดยครอนบัค	 (Cronbach)	 จากที่ 

กล่าวมาทั้งหมดนี้	 เป็นขั้นแนวทางการวิจัยประชาสัมพันธ์	 

โดยนกัศกึษาตอ้งมคีวามรู้ในเรือ่ง	แนวคิดและขอบขา่ยการศกึษา 

วิชานิเทศศาสตร์ศึกษา	 และการประชาสัมพันธ์การเขียนกรอบ 

ความคิดการศึกษานิเทศศาสตร	์ ศึกษาวิธีการศึกษาทางนิเทศ 

ศาสตร์ศึกษา	และการประชาสัมพันธ์

  2. ขัน้เกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูตาม 

ขอบข่ายการประชาสัมพันธ์

	 	 	 2.1	 ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล

ขัน้ศกึษาตามขอบขา่ยนเิทศศาสตรศ์กึษาเปน็การศกึษาในภาค 

สนามโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภาคภูมิ 

วิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์และกรอบการศึกษาไว้ 

ขั้นศึกษาตามขอบข่ายวิจัยประชาสัมพันธ์เป็นการศึกษาใน 

ภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล	 เป็นขั้นตอนการดำเนิน 

การหลงัจากขัน้ตอนการวางแผนการวจิยัประชาสมัพนัธ	์การเกบ็ 

รวบรวมขอ้มลูมทีัง้การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูปฐมภมู ิ

และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	 ทั้งวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและเชิง 

คุณภาพ

 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือ	 แหล่งข้อมูลที่ศึกษาจาก 

ประชากร	หรอื	กลุม่ตวัอยา่งทีศ่กึษาเปน็ครัง้แรก	และยงัไมม่กีาร 

เผยแพร่ข้อมูลมาก่อน	 เช่น	 การนำแบบสอบถามเก็บข้อมูลกับ 

กลุ่มตัวอย่างจริงแหล่งข้อมูลฑุติยภูมิ	 คือ	 แหล่งข้อมูลที่มีการ 

เผยแพร่มาแล้ว	 เช่น	จากเอกสาร	 เนื้อหาภาพยนตร์	ภาพถ่าย 

ข้อมูลประวัติศาสตร์	 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทางด้านการวิจัยประชาสัมพันธ์

	 	 	 2.2	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์และกรอบการ 

ศึกษาไว้	 เนื่องจาการวิจัยประชาสัมพันธ์มีวิธีการศึกษาโดยใช้ 

วธิกีารทางวทิยาศาสตรท์ัง้วธิกีารวจิยัและไมใ่ชว้ธิกีารวจิยั	ดงันัน้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลจึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการศึกษาที่ 

ได้กำหนดไว้

	 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยนักศึกษาสามารถใช ้

วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณดว้ยการใชโ้ปรแกรมสำเรจ็รปู	 

SPSS	for	Windows	ส่วนใหญ่พบว่านักศึกษาจะใช้สถิติเพื่อการ 

วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 	 	 2.2.1	 สถติเิชงิพรรณนา	(Descriptive	statistics)	

เปน็สถติทิีบ่รรยายคณุลกัษณะของสิง่ทีต่อ้งการศกึษาจากกลุม่ใด 

กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ	 ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเล็ก	 หรือกลุ่มใหญ่ก็ได ้

ผลที่ได้จากการศึกษาไม่สามารถนำไปอ้างอิงถึงกลุ่มประชากร 

(Population	 group)	 ได้	 ส่วนใหญ่จะใช้ในการพรรณาลักษณะ 

ประชากรของแต่ละกลุ่ม	 สถิติที่ใช้ในการบรรยายหรือพรรณนา 

คุณลักษณะของข้อมูล	 ได้แก่	 ความถี่	 (Frequency)	 ร้อยละ	 

(Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard	deviation)

	 	 	 2.2.2	 สถติเิชงิอา้งองิ	(Inferential	statistics)	เปน็ 

สถิติที่ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนำผลสรุปที่ได้จาก 

กลุ่มตัวอย่าง	 สรุปอ้างอิงไปยังลักษณะประชากร	 หรือค่าสถิติ	

(Sample	 statistics)	 ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสรุปไปยังค่าพารา 

มิเตอร์	 (Population	 parameters)	 ของประชากร	 การได้มา 

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความสำคัญยิ่งที่ใช้เป็นตัวแทนของประชากร	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบสมมติฐานเป็นหลัก	 จะเห็นว่า 

ส่วนใหญ่เลือกใช้	 ค่า	 t-test	 กรณีที่เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 

เพียง	2	กลุ่ม	หากมากกว่า	2	กลุ่ม	คือ	3	กลุ่มขึ้นไป	จะใช้ค่า 

One-way	 ANOVA	 หากพบความแตกต่างที่ระดับนัยสำคัญ 

.05	ก็จะทำการเปรียบเทียบรายคู่ด้วย	LSD	หรือ	Sheffe

3. ขั้นรายงานและเผยแพร่ผลการศึกษานิเทศศาสตร์ศึกษา

	 ขัน้รายงานผลการศกึษามขีัน้ตอนการดำเนนิการดงัตอ่ไปนี ้

การเขียนรายงานผลการศึกษาการนำเสนอและเผยแพร่ผล 

การศึกษา	 การเขียนรายงานการศึกษาจะใช้รูปแบบการเขียน 

รายงานการวิจัย	 เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีความรายละเอียด 

ชัดเจน	มีระบบ	ต่อการเรียนรู้ที่ดี

	 	 3.1	รายงานผลการวจิยั	เปน็การรายงานผลการวจิยัทัง้	

6	โครงการ

	 	 3.2	การเขียนรายงานการวิจัย	 โดยยึดรูปแบบตาม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
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วิเคราะหขอมูลตามที่ไดตั้งวัตถุประสงคและกรอบการศึกษาไว เน่ืองจาการวิจัยประชาสัมพันธมีวิธีการศึกษาโดยใช
วิธีการทางวิทยาศาสตรทั้งวิธีการวิจัยและไมใชวิธีการวิจัย ดังน้ันการวิเคราะหขอมูลจึงมีการวิเคราะหขอมูลตามวิธีการศึกษาที่
ไดกําหนดไว  

การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิจัยนักศึกษาสามารถใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยการใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows สวนใหญพบวานักศึกษาจะใชสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

2.2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เปนสถิติที่บรรยายคุณลักษณะของส่ิงที่ตองการศึกษาจากกลุมใด
กลุมหน่ึงโดยเฉพาะ  ซ่ึงอาจจะเปนกลุมเล็ก หรือกลุมใหญก็ได  ผลที่ไดจากการศึกษาไมสามารถนําไปอางอิงถึงกลุมประชากร 
(Population group) ได สวนใหญจะใชในการพรรณาลักษณะประชากรของแตละกลุม สถิติที่ใชในการบรรยายหรือพรรณนา
คุณลักษณะของขอมูล ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard  deviation) 

 2.2.2  สถิติเชิงอางอิง (Inferential statistics) เปนสถิติที่ศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวนําผลสรุปที่ไดจากกลุม
ตัวอยาง สรุปอางอิงไปยังลักษณะประชากร หรือคาสถิติ (Sample statistics) ที่ไดจากกลุมตัวอยางสรุปไปยังคาพารามิเตอร 
(Population parameters) ของประชากร  การไดมาซ่ึงกลุมตัวอยางมีความสําคัญยิ่งที่ใชเปนตัวแทนของประชากร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทดสอบสมมติฐานเปนหลัก จะเห็นวา สวนใหญเลือกใช คา t-test กรณีที่เปรียบเทียบกลุมตัวอยาง
เพียง 2 กลุม หากมากกวา 2 กลุม คือ 3 กลุมขึ้นไป จะใชคา One-way ANOVA หากพบความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ .05 
ก็จะทําการเปรียบเทียบรายคูดวย LSD หรือ Sheffe 
3. ข้ันรายงานและเผยแพรผลการศึกษานิเทศศาสตรศึกษา 

ขั้นรายงานผลการศึกษามีขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปน้ี  การเขียนรายงานผล
การศึกษา การนําเสนอและเผยแพรผลการศึกษา การเขียนรายงานการศึกษาจะใชรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย เน่ืองจาก
เปนรูปแบบที่มีความรายละเอียด ชัดเจน มีระบบ ตอการเรียนรูที่ดี 

 3.1 รายงานผลการวิจัย เปนการรายงานผลการวิจัยทั้ง 6 โครงการ  
3.2 การเขียนรายงานการวิจัย โดยยึดรูปแบบตามสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

2. ผลการศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการดําเนินงานวิจัยดานการประชาสัมพันธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 ปจจัยที่เอ้ือตอการดําเนินงานวิจัยประชาสัมพันธ 

รายวิชาการวิจัยประชาสัมพันธ 

การลงมือปฏิบัติ การบรรยายภาคทฤษฎี 

ผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

ผูสอนเปนพ่ี

เลี้ยง 

เรียนรูรวมกัน 

งานวิจัย

ประชาสัมพันธ 

-พัฒนาโจทย 
-เติมเต็มความรู 
-ติดตามถอดบทเรียน 
-ปรับแก เสนอแนะ 
-การเขียนรายงานวิจัย 

มีความรูเก่ียวกับการ

วิจัยพื้นฐานทางนิเทศ

ศาสตรมาแลว 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ผลงานวิจัยคณะนิเทศศาสตร 

การเผยแพร 

การใชประโยชน 

รัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น, สกล กิจจริต, ภูรินัทธ์ดา อิศรกุล, วิฆเนศวร ทะกอง 

2. ผลการศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงานวิจัยด้านการประชาสัมพันธ์

ภาพ 3	ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงานวิจัยประชาสัมพันธ์

	 จากภาพที่	 3	 แสดงปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงานวิจัย 

ประชาสมัพนัธข์องนกัศกึษาพบวา่กระบวนการเรยีนรูม้คีำอธบิาย 

รายวชิาเปน็ตวัตัง้	และมตีวัแปรทีแ่สดงความสมัพนัธใ์นชว่งแรก 

คือ	 ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	 กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักเห็นความ 

สำคัญของการวิจัย	 โดยเฉพาะการออกแบบงานวิจัยในหัวข้อที่ 

มาจากความถนัดกำหนดขอบเขตด้านการวิจัยประชาสัมพันธ์ 

อย่างชัดเจน	 กอรปทั้งมีปัจจัยเกี่ยวข้องด้านการดำเนินการวิจัย 

ให้สำเร็จในแต่ละองค์ประกอบสำคัญ	 หรือการเรียนรู้ด้วย 

กระบวนการวิจัยดังนี้

	 1.	 คำอธิบายรายวิชาและการจัดการเรียนรู้

	 	 ศึกษาทฤษฎี	เทคนิคและกระบวนการวิจัยทางสังคม 

ศาสตร์	ที่จำเป็นต่องานวิจัยด้านประชาสัมพันธ์	ฝึกปฏิบัติเขียน 

โครงการและวิจัยด้านการประชาสัมพันธ์

	 2.	 ผู้สอน

เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการที่จะแปลมาตรฐานการเรียนรู้และ 

สาระการเรียนรู้ที่เป็นตัวหนังสือ	 ให้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 

เหมาะสม	นา่สนใจ	และมกีระบวนการเรยีนรูห้ลากหลายวธิอียา่ง 

อสิระโดยเฉพาะการจดักระบวนการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการวจิยั 

ในที่นี้ เน้นการวิจัยประชาสัมพันธ์ 	 ครูผู้สอนจำเป็นต้อง 

“ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน”	ดังนี้

	 -	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการเรียน 

การสอนการวิจัยประชาสัมพันธ์

	 -	 มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัธรรมชาตขิองการวจิยัทีป่ระยกุต ์

มาจากการวิจัยทางสังคมศาสตร์

	 -	 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระระหว่างวิชาการ 

วิจัย	 และวิชาการประชาสัมพันธ์อย่างดี	 รวมถึงรู้วิธีการเรียนรู้ 

มคีวามสามารถในการสบืเสาะหาความรูแ้ละแกป้ญัหา	การเปลีย่น 

บทบาทจากผูส้อนเปน็พีเ่ลีย้งหรอืผูก้ระตุน้ใหน้กัศกึษาสามารถ 

มองประเด็นการวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้

	 -	 มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวนักเรียน	พร้อมที่จะเรียนรู้ 

เรือ่งราวใหม่ๆ 	พรอ้ม	ๆ 	วจิยัรว่มกบัผูเ้รยีน	ปรบัแก	้ใหข้อ้เสนอแนะ	 

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานวิจัยจนสำเร็จ

	 -	 เป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่หาความรู้อย่างสมํ่าเสมอและ 

ต่อเนื่อง	เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาตนเอง
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	 -	 มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

หลากหลายรูปแบบ	 มีวิธีการใช้สื่อการเรียนการสอนหลากหลาย 

และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้	โดยเฉพาะการเติมเต็ม 

ความรู้แก่ผู้เรียน	โดยเฉพาะพื้นฐานด้านการวิจัยประชาสัมพันธ์

	 -	 มีคุณธรรม	จริยธรรมและค่านิยมในอาชีพครูในฐานะ 

ครูวิชาชีพ

	 -	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับเพื่อนครูในโรงเรียนและ 

ชุมชน	 เพื่อจะหาความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย	การบูรณาการกิจกรรม	การให้ข้อเสนอแนะในการวิจัย	

การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย

	 3.	 ผู้เรียน

	 ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาวิจัยนิเทศศาสตร์ 

มาแล้ว	นั่นคือผู้เรียนจะมีความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยด้านนิเทศ 

ศาสตร	์และการสือ่สาร	พรอ้มทีจ่ะลงมอืปฏบิตักิารวจิยัจรงิสำหรบั 

การเลือกเรียนในรายวิชาเฉพาะด้าน	 (ในที่นี้หมายถึงการวิจัย 

ประชาสัมพันธ์)	ทั้งนี้ผู้เรียนต้องเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ความ 

สำคัญต่อการเรียนการสอน	ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 

ทัง้บคุลกิภาพ	สตปิญัญา	ความถนดั	ความสนใจและความสมบรูณ ์

ของร่างกาย	ผู้เรียนควรมีโอกาสร่วมคิด	ร่วมวางแผนในการจัด

การเรยีนการสอน	และมโีอกาสเลอืกวธิเีรยีนไดอ้ยา่งหลากหลาย 

ตามความเหมาะสม	 ภายใต้การแนะนำของครูผู้สอนและการ 

ทำงานเป็นกลุ่ม/ทีมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน

	 -	 ผู้เรียนต้องหมั่นค้นคว้า	 หาความรู้ด้านการวิจัย 

ประชาสัมพันธ์	มีทักษะการสืบค้น

	 -	 ผู้ เรียนต้องสามารถออกแบบงานวิจัยเพื่อการ 

ประชาสัมพันธ์	เข้าใจระเบียบวิธีการวิจัยประชาสัมพันธ์

	 -	 ผู้เรียนต้องสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยประชาสัมพันธ ์

อย่างน้อยการสร้างมาตรวัดเจตคติ	 (แบบสอบถาม)	 เพื่อเก็บ 

ข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยแต่ละโครงการ

	 -	 ผูเ้รยีนตอ้งสามารถเขยีนรายงานการวจิยัทัง้ในรปูแบบ 

รายงานฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัย

	 4.	 ผลงานวิจัยประชาสัมพันธ์

กระบวนการวิจัยประชาสัมพันธ์สามารถดำเนินการได้สำเร็จถึง 

6	โครงการดว้ยกนันอกจากจะไดเ้ปน็ผลงานวจิยัของคณะนเิทศ 

ศาสตร์เพื่อตอบตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว 

ยงัสามารถเปน็แนวทางสรา้งทกัษะใหน้กัศกึษานำไปปฏบิตักิาร 

วิจัยประชาสัมพันธ์กับหน้าที่การงานของตนเองได้ในอนาคต 

โดยเฉพาะวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์	 การประชาสัมพันธ์และ 

การโฆษณา	 นอกจากนี้นักศึกษายังได้เผยแพร่ในงานประชุม 

วิชาการรำไพพรรณี	 ที่มหาวิทยาลัยจัดทุกปี	 แสดงให้เห็นว่า 

นกัศกึษาไดพ้ฒันาศกัยภาพการเรยีนรู้	การเปน็นกัวจิยัหนา้ใหม่	 

การเปน็ผูน้ำเสนออยา่งแทจ้รงิ	อยา่งนอ้ยงานวจิยัแตล่ะโครงการ

สามารถนำไปใชป้ระโยชนด์า้นการผลติสือ่เพือ่การประชาสมัพนัธ	์ 

การประเมินประสิทธิผลการรณรงค์ของโครงการการเชื่อมโยง 

มติิดา้นสิง่ศกัดิส์ทิธิ์มาประกอบกระบวนการประชาสมัพันธเ์พือ่ 

ปรับเจตคต	ิและสภาพความเขม้แขง็ทางจติใจการสร้างจิตสำนกึ 

การเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยผ่านกระบวนการวิจัย	 ยิ่งทำให้ข้อมูลนั้น 

มีความน่าเชื่อถือสูงกว่ามาก	 สำหรับการดำเนินงานด้านการ 

ประชาสัมพันธ์

	 โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากพจิารณากระบวนการดำเนนิงาน 

ประชาสัมพันธ์	 ขั้นตอนแรกคือ	 การวิจัย-รับฟัง	 (Research- 

Listening)	การดำเนนิงานวจิยัเพือ่การประชาสมัพนัธจ์งึเปน็ทกัษะ 

ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ 

อย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากการอ่านจากตำรา

อภิปรายผล
	 การจัดการเรียนรู้วิชาการวิจัยประชาสัมพันธ์ของ 

นักศึกษานั้น	 เน้นกระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน 

การสอน	ซึง่พบวา่	นกัศกึษาไดผ้า่นกระบวนการดำเนนิงานวจิยั 

โดยมีขั้นตอน	 8	 ขั้นตอนคือ	 การระบุปัญหาด้านการวิจัย 

การทบทวนแนวคิดทฤษฎี	 การตั้งสมมติฐานการวิจัยการสุ่ม 

ตัวอย่างประชากร	 การออกแบบงานวิจัยการสร้างเครื่องมือ 

การวจิยัการเกบ็และรวบรวมขอ้มลู	และการรายงานผลการวจิยั	 

สอดคล้องกับแนวคิดของ	 ฐิติพัฒน์	 เอี่ยมนิรันดร์	 (2548)	 ที่ได้ 

เสนอแนวทางการศึกษานิเทศศาสตร์ศึกษา	นอกจากนี้	ผู้เรียน 

มีพื้นฐานทักษะการวิจัยไม่เท่ากันเนื่องจากพื้นความรู้จากการ 

วจิยันเิทศศาสตรเ์ดมินัน้	นกัศกึษาผา่นการเรยีนรูอ้าจารยท์ีม่พีืน้ 

ความรู้ด้านการวิจัยที่แตกต่างกันตลอดจนความเข้มข้นของ 

การทดลองดำเนินการวิจัยจริงไม่เท่ากัน	 ผู้สอนจึงต้องทบทวน 

พื้นความรู้เดิม	 ตลอดจนการจัดกลุ่มผู้เรียนมิได้เจาะจงเลือก 

วิชาใด	วิชาหนึ่ง	ซึ่งมีทางเป็นไปได้ที่ผู้เรียนแต่ละคนจะมีความ 

สามารถในแต่ละรายวิชา	 นั่นคือความถนัดไม่เท่ากันสอดคล้อง 

กับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญา	 ตามแนวคิดของ	 

การ์ดเนอร์	 (Gardner,	 1983)	 ให้นิยามคำว่า	 “เชาวน์ปัญญา” 

(Intelligence)	หมายถึงความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพ 

แวดล้อมต่างๆ	 หรือการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ	 ซึ่งจะมีความ 

สมัพนัธก์บับรบิททางวฒันธรรมในแตล่ะแหง่	รวมทัง้ความสามารถ 

ใจการตั้งปัญหาเพื่อจะหาคำตอบและเพิ่มพูนความรู้การ์ดเนอร์ 

มีความเชื่อพื้นฐานที่สำคัญ	 2	 ประการ	 คือ	 (1)	 เชาวน์ปัญญา 

ของบุคคลมิได้มี เพียงความสามารถทางภาษาและทาง 

คณิตศาสตร์เท่านั้น	 แต่มีอยู่อย่างหลากหลายถึง	 8	 ประเภท 

ด้วยกัน	 ซึ่งความจริงอาจจะมีมากกว่านี้	 คนแต่ละคนจะมี 

ความสามารถเฉพาะด้านที่แตกต่างไปจากคนอื่นและมีความ 

สามารถในด้านต่างๆ	 ไม่เท่ากันความสามารถที่ผสมผสานกัน 

รัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น, สกล กิจจริต, ภูรินัทธ์ดา อิศรกุล, วิฆเนศวร ทะกอง 
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รัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น, สกล กิจจริต, ภูรินัทธ์ดา อิศรกุล, วิฆเนศวร ทะกอง 

ออกมา	 ทำให้บุคคลแต่ละคนมีแบบแผนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ 

เฉพาะตน	และ	(2)	 เชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคลจะไม่อยู่คงที ่

อยู่ที่ระดับที่ตนมีตอนเกิด	 สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับการ 

ส่งเสริมที่เหมาะสม

ในความคิดของการ์ดเนอร์

	 เชาวน์ปัญญาของบุคคลประกอบด้วยความสามารถ	 3	 

ประการคือ	 (1)	 ความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพการณ ์

ตา่ง	ๆ 	ทีเ่ปน็ไปตามธรรมชาตแิละตามบรบิททางวฒันธรรมของ 

บุคคลนั้น	 (2)	 ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่มี 

ประสิทธิภาพและสัมพันธ์กับบริบททางวัฒนธรรม	 และ	 (3) 

ความสามารถในการแสวงหาหรือตั้งปัญหาเพื่อหาคำตอบและ 

เพิ่มพูนความรู้

	 จากความเชือ่พืน้ฐานจากทฤษฎพีหปุญัญาของ	Gardner 

จงึเปน็ทีม่าของการออกแบบการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนใหส้อดคลอ้ง 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	(Child	Centered)	เน้นให้นักศึกษา 

ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้จากผู้เรียน	เป็นผู้วิจัยโดยเฉพาะการวิจัย 

ด้านประชาสัมพันธ์	เบื้องต้นผู้เรียนต้องทำความเข้าใจกระบวน 

การประชาสัมพันธ์	 ซึ่งเป็นกระบวนการคล้ายกับการวิจัยตาม 

แนวคิดของ	 Cutlip	 M.	 Scott	 นักประชาสัมพันธ์ที่เสนอว่า 

กระบวนการวิจัยประชาสัมพันธ์มี	 4	 ขันตอน	 ได้แก่	 การวิจัย- 

รับฟัง	 (Research-Listening)	การวางแผน-ปฏิบัติ	 (Planning- 

Practice)	การสื่อสาร	 (Communication)	และ	การประเมินผล	 

(Evaluating)	ซึ่งจากการศึกษาพบว่า	กระบวนการประชาสัมพันธ์ 

มกีารสอดแทรกแนวทางการดำเนนิงานวจิยัเกอืบจะทกุขัน้ตอน	 

นักประชาสัมพันธ์จึงควรมีทักษะทางการวิจัย	 เพื่อค้นคว้าหา 

ข้อเท็จที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดตามการดำเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ในแต่ละครั้ง	 และแต่ละสถานการณ์	 เนื่องจาก 

ทศันคตขิองคนสามารถเปลีย่นแปลงจากสภาวการณท์ีแ่ตกตา่ง 

กันออกไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย	 โดยเฉพาะการโน้มน้าวใจ	ซึ่ง 

จัดเป็นหน้าที่ประการสำคัญประการหนึ่งที่นักประชาสัมพันธ์ 

พึงปฏิบัติ	ตามแนวทางของ	ลักษณา	สตะเวทิน	(2542)	การฝึก 

ปฏิบัติการวิจัยประชาสัมพันธ์โดยลงมือปฏิบัติจริงนั้น	 จึงเกิด 

ประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมาก	ดังที่แนวทางการใช้วิจัยเป็นฐาน 

ในกระบวนการเรียนรู้ที่มีนักวิชาการนำไปปรับใช้กับการเรียน 

การสอน	 หรือในรูปแบบของ	 Research	 Based-Learning	 ที่	 

ไพฑูรย์	สินลารัตน์	(2546)	กฤษดา	กรุดทอง	(2549)	เสนอแนว 

ทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวประกอบด้วยปัจจัย 

สำคัญ	 3	 ประการ	 คือ	 วัตถุประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมการ 

เรยีนรู	้และการประเมนิผลการเรยีนรู	้นอกจากนี	้จรสั	สวุรรณเวลา 

(2545)	ยังเสนอรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน	หรือ 

การศึกษาที่มีการวิจัยเป็นฐานว่า	 การวิจัยนั้นเป็นเครื่องมือ 

อย่างหนึ่งที่สามารถสร้างคุณลักษณะหลายอย่างที่การศึกษา 

ต้องการได้	 การวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนบุคคลให้ตั้งอยู่บนฐาน 

ขอ้มลูและเหตผุล	มวีจิารณญาณ	วเิคราะห	์สงัเคราะห	์สรา้งสรรค	์ 

และเกดินวตักรรมได	้ขัน้ตอนของการวจิยัไมว่า่จะเปน็การเขา้ถงึ 

ความรู	้การประเมนิความเชือ่ไดข้องความรู้	การตคีา่	ความอสิระ 

ทางความคิดและเป็นตัวของตัวเองย่อมนำมาใช้เป็นเครื่องมือ 

ของการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น	 และ	 สมหวัง	 พิธิยานุวัฒน์	 (2547)	 

ได้เสนอว่า	ถ้าการศึกษาต้องการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้เพียบพร้อม 

ด้วยสติปัญญา	มีความรู้จักตนเอง	ใฝ่รู้อยู่เสมอ	คิดริเริ่ม	สร้างสรรค์ 

รอบคอบ	ไตร่ตรองเหตุผลรับผิดชอบ	เห็นการณ์ไกล	มีศีลธรรม 

เสียสละ	 ซึ่งสอดคล้องคุณธรรมของนักวิจัยแล้ว	 ทำไมจึงไม่ใช้ 

การวิจัยเป็นกระบวนการเรียนการสอนเสียเลย

	 กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ฐานการวิจัย	 จึงเป็นคำตอบ 

หนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้	เพิ่ม	และเติมเต็มทักษะการเรียนรู้ 

ให้แก่ผู้เรียนอย่างมากดังที่	 เพชรพยอม	 ภาวสิทธิ์	 (2550) 

แสดงประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนในการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ 

กับการเรียนการสอนว่า	 กระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย 

เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเกิดประโยชน์ดังนี้

 1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนา 

ตามธรรมชาติ	 และเต็มศักยภาพ	ถ้าครูใช้รูปแอบบการจัดการ 

เรยีนรูโ้ดยผูเ้รยีนใชก้ารวจิยัเปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการเรยีนรู้	 

จะทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา	 และเกิดทักษะการใช้วิจัยใน 

การแสวงหาความรู	้เรยีนรูท้ฤษฎ	ีแนวคดิหลกัการและขอ้คน้พบ 

ทีม่คีวามหมาย	และมคีวามเทีย่งตรงรูจ้กัวเิคราะหป์ญัหาวางแผน 

แก้ปัญหา	 หรือพัฒนา	 ดำเนินการแก้ปัญหา	 หรือพัฒนา 

เก็บรวบรวมข้อมูล	 สรุปผลการแก้ปัญหา	 หรือการพัฒนา 

รายงานผลการเรียนรู้	 และการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้	 

นอกจากนี้ผู้ เรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะการคิด 

(Thinking	 skills)	 ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจเลือกวิธี 

แก้ปัญหา	 (Problem	Solving	and	Resolution	Skills)	ทักษะ 

การบริหารจัดการเวลา	 (Time	Management	 Skills)	 ทักษะ 

การสื่อสาร	 (Communication	 Skills)	 ทักษะการค้นหา 

และใช้ข้อมูล	 (Information	 Skills)	 ทักษะการประมวลผล	 

(Computer	Skills)	และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	(Life	Long	 

Learning	Skills)

 2. ประโยชน์ต่อครู ครูมีการวางแผนการทำงานใน 

หน้าที่ของตนอย่างเป็นะบบ	 ได้แก่	 วางแผนการจัดการเรียนรู้ 

ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง 

ของกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน	 ประเมินผลการ 

ทำงานเป็นระยะ	 โดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะทำอะไร	 กับใคร 

เมื่อไร	 เพราะอะไร	 และทำให้ทราบผลการกระทำว่าบรรลุ 

เป้าหมายได้อย่างไรเพียงใด
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 3. ประโยชนต์อ่วงการศกึษา ผลของการจดัการเรยีนรู้ 

โดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 

สามารถนำมาเปน็ขอ้มลูในการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องครเูกีย่วกบั 

วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ครูแต่ละคนดำเนินการ 

ซึ่งครูแต่ละคนสามารถประยุกต์ใช้	 เพื่อพัฒนาผู้ เรียนได้ 

เป็นการสร้างสังคมทางการศึกษาและกระตุ้นให้มีการพัฒนา 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อันมีคุณค่าของครูอย่างต่อเนื่อง

	 ทั้งนี้มิได้หมายความว่าผู้เรียนจะเป็นนักวิจัยที่สมบูรณ ์

แบบเพียบพร้อม	แต่อย่างน้อยผู้เรียนได้เริ่มต้นในการเป็นผู้คิด 

ที่มีเหตุผลมีระบบในการคิดและเรียนรู้สามารถศึกษาเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง	 และอาจเป็นพื้นฐานของการเป็นนักวิจัยที่ดีมี 

คุณภาพในอนาคต	 ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนใช้กระบวน 

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้มีประโยชน์อย่าง 

มากต่อผู้เรียน	 ผู้สอน	 และวงการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ 

ผู้เรียนซึ่งสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ	 เช่น	 ทักษะการคิด	

ทักษะการแก้ปัญหา	ทักษะการบริหารเวลา	ทักษะการค้นหาและ 

ใช้ข้อมูลสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ 

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวต	 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ดังนั้น	 ผลการศึกษาเรื่อง	 กระบวนการเรียนรู้โดยเน้น 

ปฏิบัติการวิจัยด้านประชาสัมพันธ์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์	 

ในรายละเอียดดังกล่าวจึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้	 ปรียนันท์	 

สทิธจินิดาร	์และคณะ	(2553)	ดำเนนิโครงการวจิยัเรือ่ง	การศกึษ

ารูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

โดยใช้ฐานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 เพชรพยอม	ภาวสิทธิ์	 (2550)	

วจิยัเรือ่ง	การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษ	 

โดยผูเ้รยีนใชก้ารวจิยัเปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการเรยีนรู	้สำหรบั 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์	เขต	1	กัญญา	แสนสุข	(2548)	วิจัย 

เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 

วิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องลม	ฟ้า	อากาศ	ของ 

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5/1	 โรงเรียนบ้านมะรือ	 โบตก 

สมลักษณ์	 สุเมธ	 (2548)	 วิจัยเรื่อง	 การวิจัยและพัฒนาเพื่อ 

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน:	 การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ด้วยกระบวนการวิจัย	 กรณีศึกษาโรงเรียนพระมารดานิจจา 

นุเคราะห์

	 ซึ่งผลการวิจัยในแต่ละโครงการวิจัยชี้ให้เห็นชัดเจนว่า 

ล้วนเกิดประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้	 ทั้งผู้สอนตลอดจนต่อ 

ชุมชนท้องถิ่น	 โดยเฉพาะการได้เข้าไปสัมผัส	 รับรู้ปัญหา	 เห็น 

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มาจากการวิจัย	 เข้าใจประโยชน์ของ

การวิจัยมากขึ้นว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
	 จากการศึกษาเรื่อง	 กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นปฏิบัติ 

การวิจัยด้านการประชาสัมพันธ์	คณะผู้วิจัยค้นพบข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยดังนี้

	 1.	 การจัดกระบวนการเรียนรู้ควรเป็นการประยุกต์รูป 

แบบและวิธีการโดยอาศัยการวิจัยให้เหมาะสมกับหลักสูตรการ 

เรียนรู้ในแตละรายวิชามากกว่ายึดรูปแบบบรรยายในชั้นเรียน 

อย่างเดียว

	 2.	 ผู้สอนในฐานะพีเลี้ยงนักวิจัยควรศึกษาและทำความ 

เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย	 และการสอนด้วยกระบวนการวิจัยให้ 

เขา้ใจอยา่งถอ่งแท	้เพือ่สามารถนำรปูแบบการเรยีนรูว้ชิาวจิยัไป 

ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 

ปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองจากเป็นผู้กำกับควบคุม	 มาเป็น 

ผู้ส่งเสริม	 สนับสนุน	 เสนอแนะ	 ช่วยเหลือ	 และควรมีเวลาว่าง 

มากพอ	ในการให้คำปรึกษาแนะนำ	ตรวจสอบเครื่องมือที่ผู้เรียน 

สร้างขึ้น

	 3.	 กระบวนการเรียนรู้โดยการวิจัยควรมีการปรับปรุง 

แผนการจัดการเรียนรู้ในด้านเนื้อหา	 กิจกรรม	 สื่อการเรียนรู้ 

การประเมนิผล	ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน	และระยะเวลา	ถา้เปน็ไป 

ได้ควรมีการทดลองวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนสามารถได้ 

ทักษะการวิจัยทั้งสองรูป	แบบ	คือเชิงปริมาณ	และเชิงคุณภาพ 

	 4.	 การสร้างความเข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการ 

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการของการวิจัยให้แก่ผู้เรียน	 กระตุ้น 

ความสนใจแก่ผู้เรียน	 ชี้แนะ	 และการฝึกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่ 

ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้	 ที่สำคัญผู้เรียนควรมีความพร้อม 

ที่จะศึกษาเรียนรู้	สืบค้น	ค้นคว้าในเรื่องที่ตนสนใจ
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ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้สิทธิบัตรยาตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ฉบับ 

แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 

Problems and Obstacles on Compulsory Use of Drug Patent under the Patent 

Act B.E.2522 as amended by the Patent Act (No.3) B.E.2542 
 

วิศิษศักดิ์ เนืองนอง 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม	วิทยาเขตชลบุรี	
 

บทคัดย่อ 
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เป็นหลักมากกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	
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Abstract 
	 	 This	study	aims	to	investigate	problems	and	obstacles	on	compulsory	use	of	drug	patent	under	the	Patent		 

Act	B.E.2522	as	amended	by	the	Patent	Act	(No.3)	B.E.2542	by	analyzing	the	provisions	of	the	Patent	Act	B.E.2522		 

as	 amended	 by	 the	 Patent	 Act	 (No.3)	 relating	 to	 drug	 patent	 as	 well	 as	 legal	 principles	 in	 Thailand	 and	 other		 

jurisdictions	B.E.2542	pertaining	to	drug	patent.	The	main	objective	is	to	learn	about	problems	and	impact	arisen	from		 

protection	provided	for	drug	patent	under	the	Patent	Act	B.E.2522	as	amended	by	the	Patent	Act	(No.3)	B.E.2542	and		 

to	seek	for	suggestions	and	approaches	for	the	amendment	of	the	provisions	of	laws.	

	 	 Findings	 from	 the	 study	 indicate	 that	 the	 Patent	 Act	 B.E.2522	 as	 amended	 by	 the	 Patent	 Act	 (No.3)		 

B.E.2542	 is	 a	 tool	 that	 Thailand	 uses	 to	 provide	 protection	 for	 pharmaceutical	 products	 as	 obliged	 by	 the	 

Trade	-	Related	Aspects	Of	Intellectual	Property	Rights	(TRIPs)	and	under	trade	pressure	from	the	US	who	allegedly		 

claimed	that	Thailand	has	adopted	measures	for	drug	patent	which	was	not	in	compliance	with	TRIPs	Article	27	(1);	 

a	significant	 international	agreement	under	WTO	to	which	Thailand	is	a	member	state.	As	a	result,	Thailand	had	to	 

abolish	 the	 entire	 sections	 of	measures	 for	 drug	 patent	 including	 those	 establishing	 drug	 patent	 committee	 in	 the	 

Patent	Act	B.E.2522	as	amended	by	 the	Patent	Act	 (No.3)	B.E.2542	as	well	as	other	 related	 laws,	namely,	Trade		 

Competition	Act	B.E.	2542,	Act	on	Prices	of	Goods	and	Service	B.E.	2542,	Consumer	Protection	Act	B.E.	2522	as		 

amended	 by	 Consumer	 Protection	 Act	 (No.2)	 B.E.	 2541,	 Drug	 Act	 B.E.	 2510	 as	 amended	 by	 Drug	 Act	 (No.5)	 

B.E.	2530.	These	laws	are	not	able	to	provide	adequate	protection	and	to	promote	quality	of	life	of	people	in	Thailand	 

in	 terms	 of	 the	 access	 to	 pharmaceutical	 products	 as	 guaranteed	 by	 basic	 human	 rights.	Rather,	 it	 turns	 out	 that		 

balance	 as	 to	 exclusive	 right	 and	 benefit	 has	 shifted	 to	 more	 favour	 to	 drug	 patent	 holders	 as	 the	 Patent	 Act	 

B.E.	2522	as	amended	by	the	Patent	Act	(No.3)	B.E.2542	has	now	absolutely	provided	exclusive	right	to	drug	patent	 

holders.	Although	 the	provisions	 relating	 to	compulsory	 licensing	are	all	 intact	but,	however,	 they	cannot	effectively		 

solve	problems	and	obstacles	in	Thailand	in	relation	to	compulsory	use	of	drug	patent	under	the	Patent	Act	B.E.	2522	 

as	amended	by	the	Patent	Act	(No.3)	B.E.2542.	Further,	there	has	none	of	such	appropriate	measures	to	protect	the		 

interest	 and	 quality	 of	 life	 of	 people	 through	 the	 existing	 protection	 scheme	 for	 drug	 patent.	 Upon	 cancellation	 of		 

measures	for	drug	patent	and	drug	patent	committee,	the	Patent	Act	B.E.2522	as	amended	by	the	Patent	Act	(No.3)		 

B.E.2542	 seems	 to	 lose	 its	 efficient	 tools	 to	 deal	 with	 drug	 patent	 and	 drug	 patent	 holders	 saved	 for	 criteria	 and		 

conditions	for	its	enforcement	

	 	 Therefore,	the	author	has	proposed	certain	guidelines	for	dealing	with	the	above	challenges	especially	by		 

lifting	the	provisions	pertaining	to	drug	patent	out	of	 the	Patent	Act	B.E.2522	as	amended	by	the	Patent	Act	(No.3)		 

B.E.2542	and	enacting	sui	generic	law	to	specifically	apply	to	this	matter	by	setting	legal	framework	which	is	subject		 

to	the	principle	of	human	rights	and	taking	into	account	quality	of	life	of	people	in	the	country	before	economic	benefit.	

 

Keyword: drug	patent	
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วิศิษศักดิ์ เนืองนอง 

บทนำ 
	 ยารักษาโรคไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรง	 

ชีวิตและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์อีกต่อไป	 ยารักษาโรค	 

ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในทางอุตสาหกรรมซึ่งได้มีการ

พัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างมาก	 ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 

ต่อนานาประเทศในโลกไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกของ	 

ประเทศก็ตาม	และเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น	 

ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 จึงได้มีการให้ความสำคัญ	 

กับการคุ้มครองสิทธิของผู้ทำการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ยา	 

ในลักษณะของการให้สิทธิบัตรแก่การประดิษฐ์คิดค้นนั้น	 

กฎหมายสิทธิบัตรยาได้มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ	 

สังคมของประเทศต่างๆ	 อย่างมาก	 กฎหมายสิทธิบัตรยา	 

ถือได้ว่าเป็นกฎหมายเศรษฐกิจลักษณะหนึ่งที่มีเจตนารมณ์	 

ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความเติบโตทาง

อุตสาหกรรมยา	 กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะประเทศ	 

ต่างๆ	 ในกลุ่มอุตสาหกรรมยาจึงได้ผลักดันประเด็นการคุ้มครอง	 

ทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่การเจรจาค้าพหุภาคีในรอบอุรุกวัย	 

ของแกตต์	 (General	 Agreement	 on	 Tariffs	 and	 Trade	 :		 

GATT)	เมื่อการเจรจาการค้าสิ้นสุดลงในปี	ค.ศ.	1993	ได้มีการ	 

จัดทำข้อตกลงหนึ่งที่สำคัญ	 ก็คือข้อตกลงทางการค้าที่ว่าด้วย	 

ทรัพย์สินทางปัญญา	(Agreement	on	Trade	-	Related	aspect		 

of	 Intellectual	 Property	 Rights	 :	 TRIPs	 agreement)	 หรือ	 

เรียกย่อๆ	 ว่า	 ข้อตกลงทริปส์	 (TRIPs)	 การที่ประเทศไทยได้	 

แก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2542	 ให้	 

สอดคล้องกับข้อตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามความ	 

ตกลงทริปส์	 (TRIPs)	 และภายใต้แรงกดดันทางการค้าของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้กล่าวอ้างถึงการที่ประเทศไทยใช้

มาตรการสำหรับสิทธิบัตรยาว่าผิดมาตรฐานความตกลงว่า	 

ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า	 (TRIPs)	 

ข้อ	 27	 (1)	 อันเป็นข้อตกลงที่สำคัญขององค์การการค้าโลก	 

(WTO)	 ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก	 ทำให้กฎหมาย	 

สิทธิบัตรของประเทศไทยได้มีการให้ความคุ้มครองผลิตภัณฑ์	 

ยาและมีการยกเลิกมาตรการสำหรับสิทธิบัตรยาและ	 

คณะกรรมการยา	ผลิตภัณฑ์ยาจึงอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข	 

เท่าเทียมกันกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 ทั้งในด้านการขอรับสิทธิบัตร		 

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร	 การตรวจสอบดูแลของคณะกรรมการ	 

สิทธิบัตร	 และการบังคับใช้ตามมาตรการบังคับใช้สิทธิ	 จึงก่อ	 

ให้เกิดการถูกผูกขาดจากบริษัทยาเจ้าของสิทธิบัตรยาอย่าง	 

สิ้นเชิง	 ทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทาง	 

ตรงและทางอ้อม	 ไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้บริโภค	ทางด้านการวิจัย	 

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา	 ทางด้านสาธารณสุข	 ทางด้าน	 

เศรษฐกิจและทางด้านสิทธิมนุษยชน	

	 การศึกษาวิเคราะห์นี้เพื่อให้ได้คำตอบว่าประเทศไทย	 

ควรที่จะนำหลักการในกฎหมายสิทธิบัตรยาของต่างประเทศ	 

มาปรับใช้หรือแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรยาของประเทศไทย	 

หรือไม่	 และในกรณีที่ประเทศไทยนำหลักการดังกล่าวมา	 

ปรับใช้หรือแก้ไข	 ควรมีขอบเขตเพียงใด	 ทั้งนี้	 โดยคำนึงถึง	 

ความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อส่งเสริมระบบการค้าเสรี	 เพื่อ	 

พัฒนาระบบสาธารสุขของรัฐและประชาชน	 และเพื่อประสาน	 

ประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรกับผู้บริโภคในประเทศไทย	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	 

และอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิบัตรยาใน	 

ประเทศไทย	

	 2.	 เพื่อศึกษาประวัติ	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และหลักการ	 

ของมาตรการกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิบัตรยาใน	 

ประเทศไทย	

	 3.	 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิทธิบัตรยาทั้งของประเทศไทยและ	 

ต่างประเทศ	

	 4.	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย  

เกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิบัตรยาในประเทศไทย	

	 5.	 เพื่อให้ได้มาซึ่งบทสรุป	 แนวทางและข้อเสนอแนะ	 

ของมาตรการกฎหมายเกี่ยวกับ	 การบังคับใช้สิทธิบัตรยาใน	 

ประเทศไทย	

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยจะใช้การวิจัยทางเอกสาร	 (Documentary		 

Research)	 ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	 โดย	 

ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือที่ได้พิมพ์แพร่หลายในการจัดจำหน่าย	 

วิทยานิพนธ์	ศึกษากรณีพิพาทขององค์การการค้าโลกเกี่ยวกับ	 

การใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิกับสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยา	ตลอดจน	 

กฎหมายสิทธิบัตรยาและมาตรการบังคับใช้สิทธิภายใต้	 

กฎหมายของประเทศต่างๆ	ความเห็นของนักนิติศาสตร์	นำมา	 

รวบรวมประกอบการศึกษา	 ข่าวและบทความที่ได้รับ	 การพิมพ์	 

เผยแพร่เพื่อให้ความรู้	
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วิศิษศักดิ์ เนืองนอง 

ผลการวิจัย 
	 1.	 ทำให้ทราบถึงความเป็นมาและความสำคัญของ	 

ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิบัตร	 

ยาในประเทศไทย	

	 2.	 ทำให้ทราบถึงประวัติ	แนวคิด	ทฤษฎี	และหลักการ

ของมาตรการกฎหมายเกี่ยวกับ	 การบังคับใช้สิทธิบัตรยาใน	 

ประเทศไทย	

	 3.	 ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย	 

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิทธิบัตรยาทั้งของประเทศไทยและ	 

ต่างประเทศ	

	 4.	 ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย	 

เกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิบัตรยาในประเทศไทย	

	 5.	 ทำให้ทราบถึงแนวทางและข้อเสนอแนะของมาตรการ	 

กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิบัตรยาในประเทศไทย	

 

สรุปและอภิปราย 
	 ปรัชญาและเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญา	นั้นเป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาสังคมและคุณภาพ	 

ชีวิตของมนุษย์	ผลักดันส่งเสริมให้มนุษย์ทุ่มเทประดิษฐ์	คิดค้น	 

วิทยาการต่างๆ	 ให้มีความเจริญก้าวหน้า	 โดยอาศัยการให้	 

ความคุ้มครองผ่านระบบการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิสร้าง	 

ความสมดุลระหว่าง	 การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประดิษฐ์	 

คิดค้น	กับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีแก่สังคมโดยส่วนรวม	 

กล่าวคือ	 กระบวนการเปิดเผยข้อมูลในการขอจดสิทธิบัตร	 

ที่เปิดเผยข้อมูลเพียงใดก็ได้รับการจดทะเบียนสิทธิเพียงนั้น		 

ทำให้ความรู้ส่วนที่เปิดเผยนั้นเป็นประโยชน์แก่สังคมเมื่อสิ้นสุด	 

ระยะเวลาการคุ้มครองทางกฎหมายโดยแลกเปลี่ยนกับการให้	 

ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ประดิษฐ์คิดค้น	 มิให้บุคคลอื่นมาใช้โดย	 

มิได้รับอนุญาต	 และไม่ได้จ่ายค่าตอบแทน	 แต่ปัจจุบัน	 ปัญหา	 

ในการบิดเบือนปรัชญาและเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครอง	 

ทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยไม่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมทำให้	 

เกิดปัญหาการบังคับใช้	 หรือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	 

ที่มีผลกระทบไปถึงสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิที่เกิดมาพร้อม	 

กับความเป็นมนุษย์	 และตัดโอกาสในการพัฒนาแก่ประเทศที่	 

กำลังพัฒนา	 อันเป็นการขัดต่อปรัชญาและเจตนารมณ์ของ	 

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสิ้นเชิง	 การคุ้มครองสิทธิ	 

บัตรด้านผลิตภัณฑ์ยา	 ภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรก่อน	 

พ.ศ.	 2535	 เป็นการคุ้มครองเฉพาะกรรมวิธีการผลิตยา	 ที่มี	 

อายุสิทธิบัตรเพียง	15	ปีเท่านั้น	นับจากวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร		 

ซึ่งอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยยังมีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา  

ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยาที่จดสิทธิบัตร	 

หลังจากแก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร	พ.ศ.	2535	ให้ครอบคลุม	 

สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยาที่เป็นการให้สิทธิผูกขาดทางการค้ากับ	 

ผูท้รงสทิธบิตัรยาอยา่งสมบรูณ	์ โดยไมอ่นญุาตใหผู้อ้ืน่ทำการผลติ	 

ผลิตภัณฑ์ยาที่จดสิทธิบัตรได้นอกจากผู้ทรงสิทธิบัตรนานถึง	 

20	ปี	ที่เป็นไปตามข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการ	 

ค้าขององค์การการค้าโลก	 หรือ	 ข้อตกลงทริปส์	 (TRIPs)	 ซึ่ง	 

เป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยา	 และเกิดการ	 

ผูกขาดตลาดยาทำให้ราคายาสูงมาก	 และในการแก้ไขพระราช	 

บัญญัติสิทธิบัตร	 พ.ศ.	 2542	 โดยยกเลิกมาตรการสำหรับ	 

สิทธิบัตรยาและคณะกรรมการสิทธิบัตรยา	 เนื่องจากประเทศ	 

สหรัฐอเมริกาอ้างถึงความไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	 

ในข้อตกลงทริปส์	 (TRIPs)	ข้อ	21	 (1)	 เป็นการจำกัดสิทธิและ	 

เลือกปฏิบัติในเรื่องสาขาเทคโนโลยี	 ทำให้ไม่มีมาตรการในการ	 

ตรวจสอบคุณภาพและควบคุมราคาผลิตภัณฑ์ยาที่จดสิทธิบัตร	 

นอกจากนี้ได้นำระบบการคุ้มครองอนุสิทธิบัตร	 (petty	 patents)	 

มาใช้	 เป็นการให้ความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ยาที่คุณภาพต่ำกว่า	 

มาตรฐานที่จะจดสิทธิบัตรได้	 ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ยาถูกวางไว้	 

บนบรรทัดฐานเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 ทั่วไป	 เป็นการเพิ่ม	 

อำนาจการผูกขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรยาอย่างสมบูรณ์และทำให้	 

ผู้ทรงสิทธิบัตรยาสามารถกำหนดคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและตั้ง	 

ราคาผลิตภัณฑ์ยาได้ตามต้องการ	

	 การที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2542	

ได้ถูกบัญญัติใช้ภายใต้ความตกลงทริปส์	 (TRIPs)	 และภายใต้	 

แรงกดดันทางการค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา	 รวมถึงการที่	 

ประเทศไทยนำกฎหมายสิทธิบัตรมาใช้ทั้งที่ยังไม่มีความพร้อม	 

แต่ประการใด	 ทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบหลายด้านในการ	 

นำกฎหมายสิทธิบัตรดังกล่าวมาบังคับใช้	 การไม่ได้กำหนด	 

นิยามศัพท์ของคำว่า	 “ยา”	 หรือ	 “ผลิตภัณฑ์ยา”	 ซึ่งทำให้ไม่	 

ทราบถึงความหมายของคำว่า	 “ยา”	หรือ	 “ผลิตภัณฑ์ยา”	ตาม	 

เจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรยาว่าควรที่จะมีความหมาย	 

ว่าอย่างไร	การที่ได้กำหนดให้สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยาใช้มาตรฐาน	 

เดียวกับสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 ทำให้มาตรฐานการตรวจ	 

สอบและควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ยาที่มาขอรับสิทธิบัตรและ	 

ผลิตภัณฑ์ยาที่มีสิทธิบัตรอยู่ในระดับมาตรฐานที่ต่ำลง	 การให้	 

สิทธิผูกขาดทางการค้าของผู้ทรงสิทธิบัตรยา	 ทำให้ผลิตภัณฑ์	 

ยามีราคาแพงเกินสมควรอย่างมาก	 ทำให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็น	 

ต้องบริโภคผลิตภัณฑ์ยาไม่สามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ยาได้		 

หรือไม่สามารถเข้าถึงตัวยาได้นั่นเอง	 การยกเลิกมาตรการ	 

สำหรับสิทธิบัตรยาและคณะกรรมการสิทธิบัตรยาซึ่งเป็น	 

มาตรการสำหรับดูแลคุณภาพและราคาผลิตภัณฑ์ยา	 ซึ่งได้	 

ขอรับสิทธิบัตรหรือได้จดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยาในประเทศไทย	 

การแก้ไขมาตรการว่าด้วยเรื่องมาตรการการบังคับใช้สิทธิ	

(Compulsory	 Licensing)	 ด้วยการกำหนดให้ผู้ขอใช้สิทธิใน	 
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วิศิษศักดิ์ เนืองนอง 

สิทธิบัตรยาของผู้ทรงสิทธิบัตรยามีภาระต้องพิสูจน์ว่าเป็นผู้ทรง	 

สิทธิบัตรยาที่ใช้สิทธิโดยมิชอบ	 การเพิ่มเงื่อนไขดังกล่าวทำให้	 

การบังคับใช้สิทธิกับผลิตภัณฑ์ยาในประเทศไทยทำได้ยาก	 

มากขึ้น	 รวมถึงการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐที่มีประสิทธิภาพและ	 

ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหายามีราคาแพงที่เกิดขึ้นใน	 

ประเทศไทยบางประเภทได้เป็นอย่างดี	แต่ไม่สามารถแก้ปัญหา	 

การผูกขาดทางการค้าของผู้ทรงสิทธิได้โดยสมบูรณ์และราคา	 

ผลิตภัณฑ์ยาที่มีราคาแพงเกินสมควรได้ทั้งหมด	

	 กฎหมายสิทธิบัตรฉบับดังกล่าวได้ให้สิทธิผูกขาดแก่	 

ผู้ทรงสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยามากเกินไป	 ทำให้เกิดผลกระทบ	 

ต่อผู้บริโภค	 ซึ่งเป็นผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนในประเทศ	 นอกจากนี้ผลกระทบดังกล่าวยังมีผลไป	 

ถึงระบบอุตสาหกรรมยาภายในประเทศและระบบเศรษฐกิจ	 

ภายในประเทศด้วย	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยามีคุณลักษณะเฉพาะ	 

และจำเป็นต้องบริโภคไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ	 

ทั่วไป	 เจตนารมณ์ของข้อตกลงทริปส์	 (TRIPs)	 มุ่งให้ความ	 

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อตอบแทนผู้ประดิษฐ์คิดค้น	 

เพื่อให้เกิดกำลังใจและการพัฒนาเทคโนโลยีที่สูงขึ้น	 แต่มิได้	 

มองข้ามผลกระทบต่อประเทศหรือประชาชนในประเทศที่ได้ใช้

กฎหมายสิทธิบัตรยา	 จึงได้ให้กรอบการควบคุมในการออก

มาตรการกฎหมายในแต่ละประเทศอย่างกว้างเพื่อให้สอดคล้อง	 

กับกฎหมายในประเทศของตน	 แต่ประเทศไทยได้ให้ความ	 

คุ้มครองสิทธิบัตรแก่ผลิตภัณฑ์ยามากกว่าประเทศอื่นๆ	 เพื่อ	 

หวังผลในทางเศรษฐกิจ	จนไม่สามารถดูแลด้านสุขภาพอนามัย	 

ของประชาชนในประเทศที่เกิดจากปัญหาสิทธิบัตรยาควบคู่กัน	 

ไปได้	

	 ดังนั้น	 การที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาและผลกระทบ	 

ที่เกิดขึ้น	 จำเป็นต้องแยกสิทธิบัตรยาออกจากพระราชบัญญัติ	 

สิทธิบัตร	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2542	 มาเป็นกฎหมายลักษณะ	 

เฉพาะสิทธิบัตรยาเพื่อให้การควบคุมและดูแลผลิตภัณฑ์ยา	 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง	 ภายใต้กรอบของข้อตกลงทริปส์		 

(TRIPs)	 และเจตนารมณ์ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	 

ที่แท้จริงเพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับ	 

สภาวะในปัจจุบันและรองรับสภาวะในอนาคตของประเทศไทย		 

โดยทิศทางในการพัฒนามาตรการกฎหมายหรือมาตรการต่างๆ		 

ที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรยาควรมุ่งให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัย  

ของประชาชนและการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาภายใน	 

ประเทศควบคู่กันไป	 เพื่อให้มาตรการในการใช้กฎหมายสิทธิ

บัตรยาเกิดความสมดุลระหว่างการตอบแทนผู้ประดิษฐ์คิดค้น	 

ผลิตภัณฑ์ยาและประโยชน์ต่อสังคมหรือประชาชนในประเทศ	 

รัฐจึงควรหามาตรการต่างๆ	ที่มีอยู่หรือไม่มีในประเทศไทยนำ

มาพิจารณาเพื่อหาความเหมาะสมในการให้ความคุ้มครองสิทธิ

บัตรยาโดยมุ่งให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยหรือคุณภาพ	 

ชีวิตของประชาชนในประเทศเป็นหลักสำคัญตามหลักสิทธิ	 

มนุษยชนมิใช่มุ่งในด้านเศรษฐกิจเป็นหลักดั่งที่ผ่านมา	

 

ข้อเสนอแนะ 
	 ผู้วิจัยเห็นว่า	 ปรัชญาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	นั้นเป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนา	 

สังคมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์	 ผลักดันส่งเสริมให้มนุษย์	 

ทุ่มเทประดิษฐ์	 คิดค้นวิทยาการต่างๆ	 ให้มีความเจริญก้าวหน้า		 

โดยอาศัยการให้ความคุ้มครองผ่านระบบการจดทะเบียนคุ้มครอง	 

สิทธิสร้างความสมดุลระหว่าง	 การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ	 

ผู้ประดิษฐ์คิดค้น	 กับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีแก่สังคม	 

โดยส่วนรวม	กล่าวคือ	กระบวนการเปิดเผยข้อมูลในการขอจด	 

สิทธิบัตร	 ที่เปิดเผยข้อมูลเพียงใดก็ได้รับการจดทะเบียนสิทธิ	 

เพียงนั้น	 ทำให้ความรู้ส่วนที่เปิดเผยนั้นเป็นประโยชน์แก่สังคม	 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองทางกฎหมายโดยแลกเปลี่ยน	 

กับการให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ประดิษฐ์คิดค้น	 มิให้บุคคลอื่น	 

มาใช้โดยมิได้รับอนุญาต	และไม่ได้จ่ายค่าตอบแทน	แต่ปัจจุบัน	 

ปัญหาในการบิดเบือนปรัชญาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย	 

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยไม่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรม	 

ทำให้เกิดปัญหาการบังคับใช้	 หรือการคุ้มครองทรัพย์สินทาง	 

ปัญญาที่มีผลกระทบไปถึงสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิที่เกิดมา	 

พร้อมกับความเป็นมนุษย์	 และตัดโอกาสในการพัฒนาแก่ประเทศ	 

ที่กำลังพัฒนา	 อันเป็นการขัดต่อปรัชญาและเจตนารมณ์ของ	 

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสิ้นเชิง	

	 แนวทางแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรยาที่มีผลกระทบต่อ	 

ผู้บริโภคหรือประชาชนในประเทศไทยจะสามารถดำเนินการได้	 

อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมมือจากทั้งภายใน	 

ประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยา	 

โดยรัฐบาลต้องแสดงศักยภาพในการดำเนินการอย่างเข้มแข็ง	 

และจริงจังโดยยึดเอาประชาชนในประเทศเป็นหัวใจสำคัญการ	 

แก้ไขเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมและดูแล	 

ผลิตภัณฑ์ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยที่ผ่านมาถึงแม้	 

ประเทศไทยได้ใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิหรือได้มีมาตรการ	 

บังคับสำหรับสิทธิบัตรยาที่ได้ถูกยกเลิกไป	แต่ก็มิได้เป็นการขัด	 

ต่อข้อตกลงทริปส์	 (TRIPs)	 แต่อย่างใด	 จึงเล็งเห็นได้ว่าถ้า	 

ดำเนินการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรยาภายใต้เจตนารมณ์ของ	 

ทรัพย์สินทางปัญญาที่แท้จริงและคำนึงถึงความสำคัญในสิทธิ	 

มนุษยชนของประชาชนในประเทศมากกว่าผลประโยชน์ทาง	 

ด้านเศรษฐกิจแล้วย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่าง	 

แน่นอน	
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การจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี 

และเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
Waste	management	to	produce	biogas	in	accordance	with	the	Philosophy	of	

Sufficiency	Economy	;	Case	study	:	Boek	Phrai	municipality,	Ratchaburi	

province	and	Samchuk	municipality,	Suphanburi	province	
 

วันวิสา โคกครุฑ วิสาขา	ภู่จินดา	จำลอง	โพธิ์บุญ	

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
 

บทคัดย่อ 
	 	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชน	 มีการวิเคราะห์ถึงความสำเร็จ	 
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	 รวมทั้งเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพตามหลักปรัชญา	 
เศรษฐกิจพอเพียง	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	 คือ	 ชุมชนในเทศบาลตำบลเบิกไพร	 อำเภอบ้านโป่ง	 จังหวัดราชบุรี	 และ	 
เทศบาลตำบลสามชุก	อำเภอสามชุก	จังหวัดสุพรรณบุรี	โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	ผู้บริหารองค์กรปกครอง	 
ส่วนท้องถิ่น	 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงาน	 และผู้นำชุมชน	 ผลการศึกษาพบว่า	 การจัดการขยะเพื่อ	 
ผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชน	 เริ่มจากการที่ประชาชนมีการคัดแยกขยะ	ณ	 แหล่งกำเนิด	 แล้วทำการเก็บรวบรวมขยะไว้เพื่อที่	 
จะป้อนเข้าสู่บ่อหมักเพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพไว้ใช้เองภายในชุมชน	การนำขยะมาผลิตก๊าซชีวภาพนั้น	ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม	 
ในชุมชน	 ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	 ชุมชนมีแหล่งพลังงานไว้ใช้เองภายในชุมชน	 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ	 คือ	 
ขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	 บุคลากรมีจำนวนน้อย	 อุปกรณ์ไม่เพียงพอและมีขนาดไม่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่		 
และมูลสัตว์หรือขยะอินทรีย์ไม่เพียงพอ	 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ	 
พอเพียง	 คือ	 ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ	ส่งเสริมให้ประชาชนผลิตก๊าซชีวภาพใช้แทนก๊าซหุงต้ม	 ใช้พลังงานที่ผลิตได้อย่าง	 
ประหยัด	 หากพลังงานที่ผลิตได้มีปริมาณมากเกินความต้องการ	 ก็นำไปขายให้ครัวเรือนอื่นหรือนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้	 
ภายในชุมชน	นอกจากนี้การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกของประชาชน	รวมถึงการนำ	 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้	ก็จะทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืน	
คำสำคัญ :	การจัดการขยะ,	ก๊าซชีวภาพ,	เศรษฐกิจพอเพียง	
 

Abstract 
	 	 The	aim	of	 the	research	were	 to	study	waste	management	 for	biogas	production	at	a	community	and,	 to		 
investigate	 achievement,	 problems	 and	 obstacles	 of	 turning	waste	 to	 energy,	 to	 propose	 appropriate	 approach	 for		 
waste	management	 for	 biogas	 in	 accordance	with	 the	 Philosophy	 of	 Sufficiency	 Economy.	 Samchuk	municipality,		 
Samchuk	district,	Suphanburi	and	Boek	Phrai	municipality,	Banpong	district,	Ratchaburi	was	chosen	as	case	studies.		 
Data	were	collected	by	in-depth	interviewing	local	administers,	waste	product	of	biogas	and	community	leaders.	
	 	 The	 results	 showed	 that	 the	 achievement	 of	 waste	 to	 biogas	management	 in	 the	 communities	 involved		 
voluntary	 waste	 segregation	 at	 households,	 waste	 collection,	 transferring	 of	 biodegradable	 waste	 or	manure	 to	 a		 
fermentation	 pond,	 and	 distribution	 of	 biogas	 for	 household	 uses.	 The	 benefits	 of	 the	 waste	 to	 biogas	 production		 
included	decrease	of	environmental	problems	in	communities,	a	reduction	of	energy	expense	and	communities	having		 
their	own	energy	source.	Their	problems	and	obstacles	were	 insufficient	budget	and	expertises	 in	communities,	 the		 
equipment	provided	by	relevant	agencies	were	not	suitable	for	the	communities	and	animal	manure	or	organic	waste		 
was	 not	 enough.	 Suggestions	 for	 waste	 to	 biogas	management	 in	 accordance	with	 the	 Philosophy	 of	 Sufficiency		 
Economy	are	encouraging	people	 to	 segregate	waste,	 produce	and	use	biogas	 instead	of	 LPG,	 and	 save	energy.	 
In	addition,	the	amount	of	surplus	energy	product	can	be	sold	households	or	produced	electricity	for	the	communities.		 
Furthermore,	encouraging	participation,	 raising	awareness	of	 the	people	and	applying	 local	knowledge	will	 lead	 the	 
communities	to	energy	self-reliance	and	sustainability.	
Keywords : waste	management,	biogas,	sufficiency	economy	
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วันวิสา โคกครุฑ วิสาขา ภู่จินดา จำลอง โพธิ์บุญ 

บทนำ 
	 พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต	 

ของมนุษย์	 ในด้านการผลิต	 การคมนาคม	 การเกษตร	 อื่นๆ	 

อีกมากมาย	 อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ทำให้โลกปัจจุบันขับเคลื่อน	 

ไปข้างหน้า	 ซึ่งมนุษย์ได้ค้นพบแหล่งพลังงานมานานแล้ว	 เช่น	 

พลังงานเชื้อเพลิง	 ที่แปรรูปมาจากพลังงานธรรมชาติหรือ	 

ปิโตรเลียม	 (น้ำมันดิบ)	 และเราได้ใช้พลังงานดังกล่าวมา	 

ขับเคลื่อนเพื่อให้โลกพัฒนาก้าวไปข้างหน้าทั้งในภาคการผลิต		 

ภาคอุตสาหกรรม	 ภาคคมนาคมขนส่ง	 รวมถึงการผลิตไฟฟ้า		 

ทำให้แหล่งพลังงานสำรองของประเทศมีปริมาณลดลง	 จากการ	 

สำรวจปริมาณพลังงานสำรองของประเทศไทยในปี	2553	พบว่า		 

มีปริมาณสำรองน้ำมันดิบ	180	ล้านบาร์เรล	ก๊าซธรรมชาติ	11	 

ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต	 และถ่านหิน	 2,075	 ล้านตัน	 (สำนักงาน	 

นโยบายและแผนพลังงาน,	 2553)	 และจากข้อมูล	 ปี	 2554	 

พบว่า	 ประเทศไทยต้องนำเข้าพลังงานสิ้นเปลืองจากต่างประเทศ		 

โดยเฉพาะน้ำมันดิบสูงกว่าร้อยละ	 80	 ของปริมาณการใช้	 

น้ำมันทั้งหมดภายในประเทศ	 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น		 

(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,	 2555)	 

ดังนั้น	 การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจังจะช่วยลดการนำ	 

เข้าพลังงานจากต่างประเทศได้	 ซึ่งแหล่งพลังงานทดแทนใน	 

ปัจจุบัน	 ได้แก่	 พลังงานลม	พลังงานน้ำ	 พลังงานแสงอาทิตย์		 

พลังงานความร้อนใต้พิภพ	 รวมถึงพลังงานจากขยะและ	 

สิ่งปฏิกูลที่สามารถนำมาผลิตก๊าซชีวภาพได้	 ซึ่งเป็นแนวทาง	 

หนึ่งในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 รวมทั้งเป็น	 

จุดเริ่มต้นให้ประเทศไทยเริ่มก้าวสู่เส้นทางของการเป็นสังคม	 

คาร์บอนต่ำ	(Low	Carbon	Society)	

	 ก๊าซชีวภาพ	 (Biogas)	 เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อย	 

สลายสารอินทรีย์แบบไร้ออกซิเจน	(Anaerobic	Process)	โดย	 

องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน	 (CH4)	 ประมาณ	 

50	 -	 70%	 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO2)	 ประมาณ	 

30	 -	 40%	 ส่วนที่เหลือเป็นก๊าซชนิดอื่นๆ	 เช่น	 ไฮโดรเจน	 (H2)		 

ออกซิเจน	 (O2)	 ไฮโดรเจนซัลไฟด์	 (H2S)	 ไนโตรเจน	 (N2)		 

และ	 ไอน้ำ	 จึงสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนได้	

ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำ	 ก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นพลังงาน	 

ทดแทนทั้งในภาคอุตสาหกรรม	และเกษตรกรรม	โดยแผนพัฒนา	 

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	พ.ศ.	2555	-	2564	ซึ่ง	 

กำหนดให้ปี	 2564	มีเป้าหมายกำลังการผลิตก๊าซชีวภาพ	600		 

เมกะวัตต์	 (MW)	 แต่ปัจจุบันมีกำลังการผลิตก๊าซชีวภาพเพียง	 

138	เมกะวัตต์	(MW)	(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	 

พลังงาน,	 2555)	 มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต	 

และการใช้พลังงานทดแทนซึ่งมีอย่างกว้างขวาง	 การผลิตก๊าซ	 

ชีวภาพจากขยะอินทรีย์	 หรือสิ่งปฏิกูลนั้น	 ถือได้ว่าเป็นการนำ	 

ขยะหรือสิ่งปฏิกูลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยสร้างเป็นแหล่ง	 

พลังงานทดแทน	 ดังนั้น	 การผลิตก๊าซชีวภาพ	 จึงเป็นสิ่งที่	 

น่าสนใจที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตพลังงานใช้เองได้	 

โดยเฉพาะในระดับชุมชนและครัวเรือน	 เนื่องจากการผลิตพลังงาน	 

ไว้ใช้เองภายในชุมชน	 เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประเทศชาติลด	 

ปริมาณการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ	 ลดปริมาณขยะที่	 

เกิดขึ้นภายในชุมชนลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน	 

นอกจากนี้แล้วชุมชนยังสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านพลังงาน	 

โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้  

	 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาของพระบาท	 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติ	 

ตนของประชาชนในทุกระดับ	 โดยที่ความพอเพียง	 หมายถึง		 

ความพอประมาณ	มีเหตุผล	 และมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อให้มีความ	 

เข้มแข็ง	 ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน		 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้นำมาประยุกต์ใช้ในภาค	 

เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่	 จะเห็นได้จาก	 เกษตรทฤษฎีใหม่		 

ซึ่งเป็นการนำกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา	 

ประยุกต์ใช้ที่เห็นได้อย่างชัดเจน	 หลังจากนั้นก็มีการนำหลัก	 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ		 

เช่น	ภาคอุตสาหกรรม	องค์กรธุรกิจเอกชน	หน่วยงานราชการ	 

เป็นต้น	(วิสาขา	ภู่จินดา,	2552)	

	 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ	 

จัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ	 เป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง	 

เนื่องจากขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 จะเห็นได้จาก	 

ข้อมูลทางสถิติ	ปี	2551	-	2553	พบว่า	มีปริมาณขยะ	41,064	,	 

41,410	และ	41,532	ตันต่อวัน	ตามลำดับ	(กรมควบคุมมลพิษ,		 

2555)	 ซึ่งองค์ประกอบของขยะที่เกิดขึ้นนั้นประกอบด้วยเศษ

อาหาร/อินทรียสาร	 ร้อยละ	 63.6	 พลาสติก	 ร้อยละ	 16.8	

กระดาษ	 ร้อยละ	 8.2	 ตามลำดับ	 (เชาวน์	 นกอยู่,	 2554)	 จาก	 

ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าขยะส่วนใหญ่	 คือ	 ขยะประเภทเศษอาหาร/	 

อินทรียสาร	ซึ่งสามารถนำมาแปรรูปเป็นพลังงานได้	ประกอบกับ	 

วิกฤตการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบันที่ปริมาณพลังงานสำรอง	 

มีจำนวนลดลง	 น้ำมันมีราคาสูง	 ฉะนั้นเราต้องใช้พลังงาน	 

พอประมาณและสร้างภูมิคุ้มกันด้านพลังงาน	 โดยอยู่บน	 

พื้นฐานของความมีเหตุผลด้วยการนำขยะที่เหลือใช้ภายใน	 

ชุมชนมาผลิตพลังงานไว้ใช้ภายในชุมชน	 และต้องนำความรู้		 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่มา	 

ประกอบการพิจารณา	 โดยพยายามพึ่งเทคโนโลยีต่างประเทศ	 

ให้น้อยที่สุด	 ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม	 

ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะหรือ	 

สิ่งปฏิกูลนั้นควรให้มีผลกระทบทางลบต่อสังคม	 ชุมชน	 และ	 

สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	 แต่ให้มีผลกระทบทางบวก	 และให้
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วันวิสา โคกครุฑ วิสาขา ภู่จินดา จำลอง โพธิ์บุญ 

ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อผลิต	 

ก๊าซชีวภาพ	 หากชุมชนสามารถผลิตพลังงานจากขยะได้นั้น		 

ชุมชนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการผลิตพลังงานใช้เอง	 

ก็จัดได้ว่าเป็นการจัดการขยะ	 เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้	 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ดังนั้น	 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ	 

ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพตาม	 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 

การจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชน	 วิเคราะห์	 

ถึงความสำเร็จ	 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	 รวมทั้ง	 

เสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะ	เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ	 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ	 

ช่วยแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล	 วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน	

และให้ชุมชนพึ่งตนเองได้	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1)	 เพื่อศึกษาการจัดการขยะสำหรับผลิตก๊าซชีวภาพ	 

ในระดับชุมชน	

	 2)	 เพื่อศึกษาความสำเร็จ	 ปัญหาและอุปสรรคของการ	 

จัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชน	

	 3)	 เพื่อเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อ	 

ผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

  

วิธีดำเนินการวิจัย 
	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้	 ผู้ศึกษาได้ทำการเลือกตัวอย่าง	 

แบบเจาะจงโดยเลือกชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการจัดการขยะ	 

เพื่อผลิตพลังงานในรูปแบบของการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ	 

อินทรีย์และมูลสัตว์	 อย่างละ	 1	 ชุมชน	 ได้แก่	 เทศบาลตำบล	 

เบิกไพร	อำเภอบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี	เป็นตัวแทนของชุมชน	 

ที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์	และเทศบาลตำบลสามชุก	

อำเภอสามชุก	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 เป็นตัวแทนของชุมชนที่มี

การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์	ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล

ปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 

กลุ่มตัวอย่าง	2	กลุ่ม	ประกอบด้วย	1)	บุคลากรของหน่วยงาน	 

ท้องถิ่น	 ได้แก่	 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ชุมชนละ		 

1	คน	 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงาน	 

ชุมชน	 ละ	 1	 คน	 2)	 กลุ่มผู้นำชุมชน	 ชุมชนละ	 5	 คน	 เพื่อให้	 

ทราบถึงการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนว่า	 

ชุมชนมีการจัดการขยะเพื่อนำไปผลิตก๊าซชีวภาพอย่างไร		 

ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างไร	 

ความสำเร็จในการดำเนินงาน	 รวมถึงปัญหาและอุปสรรคใน

การดำเนินงาน	 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ผล	 

การสัมภาษณ์ในภาพรวมโดยประเมินทั้ง	5	ส่วน	ดังนี้	
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
  1. เทศบาลตําบลเบิกไพร อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

1.1 ขอมูลพื้นฐาน 
เทศบาลตําบลเบิกไพร ตั้งอยูหมูที่ 6 ตําบลเบิกไพร อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี มีลักษณะทางกายภาพเปนที่ราบ

ลุม มีแมนํ้าแมกลอง และคลองชลประทานไหลผาน เพื่อนํานํ้าไปใชในการประกอบการเกษตรและบริโภค เทศบาลตําบลเบิก
ไพรครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 17.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,056  ไร เทศบาลตําบลเบิกไพรไดแบงพื้นที่การปกครองออกเปน 
12 หมูบาน และมีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 14,854 คน เปนประชากรชาย 7,154 คน ประชากรหญิง 7,700 คน มีจํานวน
ครัวเรือน 5,083 ครัวเรือน (ขอมูล ณ กรกฎาคม 2553) ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตร เล้ียงสัตว รับจาง 
และคาขาย (เทศบาลตําบลเบิกไพร, 2555) 

1.2 ปจจัยภายนอก (Context) 
 ชุมชนเทศบาลตําบลเบิกไพร มีความคิดเห็นตอนโยบายดานการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานของกระทรวงพลังงาน
วา เปนนโยบายที่ดี เน่ืองจากการนําขยะหรือส่ิงปฏิกูลกลับมาใชประโยชนโดยนํามาผลิตกาซชีวภาพน้ัน ชวยลดปญหาเรื่อง
ขยะหรือส่ิงปฏิกูลที่จะนําไปสูปญหาตาง ๆ ตามมา อีกทั้งยังเปนการเพิ่มรายได และสรางอาชีพใหกับประชาชนในพื้นที่ ส่ิงที่
สําคญัคือ ชุมชนสามารถลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกได และจากสภาพเศรษฐกิจที่นํ้ามันมีราคาแพง มีผลอยางมากตอ
การผลิตกาซชีวภาพในชุมชน เน่ืองจากเปนแรงจูงใจใหชาวบานหันมาใหความรวมมือในการจัดการขยะและส่ิงปฏิกูลเพื่อผลิต
กาซชีวภาพไวใชเองภายในชุมชน ซ่ึงชวยลดภาระคาใชจายดานกาซหุงตม รวมทั้งลดปริมาณขยะอินทรีย และส่ิงปฏิกูลที่สง
กล่ินเหม็นรบกวน ในการดําเนินการดังกลาวน้ีมีหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เขามาสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ และวิทยากรดานพลังงาน 

Product 
- ปริมาณพลังงานท่ีได 
- ปริมาณขยะท่ีลดลง 
- ลดรายจาย 
- เพิ่มการใชพลังงาน
ทดแทน/พลังงานทางเลือก 
- ลดการพึ่งพาพลังงาน
ภายนอก 

 

Impact 
- แหลงเรียนรู 
- สิ่งแวดลอมดีขึ้น 
- ความยั่งยืน 
- สรางอาชีพ 

 

Context 
- นโยบายของกระทรวงพลังงาน 
- สภาพเศรษฐกิจ 
- การสนับสนุนของหนวยงานอ่ืนดานพลังงาน 

ถอดบทเรียนความสําเร็จและวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพ 

รูปแบบการจัดการขยะเพื่อผลติกาซชีวภาพท่ีเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Input 
ปจจัยของชุมชน 
- สภาพความเปนอยู 
การบริหารจัดการ 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- อุปกรณ 
วัตถุดิบ 
- ปริมาณขยะ 
- คุณสมบัติของขยะ 

Process 
การจัดการขยะเพื่อผลิต
พลังงาน 
- คัดแยกจากแหลงกําเนิด 
- เก็บรวบรวม 
- ขนสง 
- กําจัด 
- บําบัดมลพิษ 
การมีสวนรวมของประชาชน 
- รวมรับฟงขอมูลขาวสาร 
- ใหขอมูล 
- แสดงความคิดเห็น 
- รวมตัดสินใจ 

- เขารวมกิจกรรม/ดําเนินการ 

ภาพประกอบ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วันวิสา โคกครุฑ วิสาขา ภู่จินดา จำลอง โพธิ์บุญ 

1)	 ปัจจัยภายนอก	 (Context)	 ได้แก่	 นโยบายภาครัฐด้าน	 

พลังงาน	 สภาพเศรษฐกิจ	 และการสนับสนุนของหน่วยงาน	 

อื่น	 ๆ	 ในด้านการจัดการพลังงาน	 2)	 ปัจจัยนำเข้า	 (Input)		 

ได้แก่	 สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน	 การบริหารจัดการด้าน	 

งบประมาณ	 อุปกรณ์	 บุคลากร	 ว่ามีความเหมาะสมและ	 

เพียงพอในการดำเนินการมากน้อยเพียงใด	 และวัตถุดิบใน	 

การนำมาผลิตก๊าซชีวภาพ	 3)	 กระบวนการ	 (Process)	 ได้แก่		 

การจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพโดยศึกษาตั้งแต่การคัด	 

แยกจากแหล่งกำเนิด	 เก็บรวบรวม	 ขนส่ง	 กำจัด/จัดการโดย	 

การนำไปผลิตก๊าซชีวภาพ	ตลอดจนการบำบัดมลพิษที่เกิดขึ้น	 

และการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่การรับฟังข้อมูล	 

ตลอดจนการติดตามประเมินผล	 4)	 ผลผลิต	 (Product)	 ได้แก่	 

ปริมาณพลังงานที่ได้	ปริมาณขยะที่ลดลง	ลดการพึ่งพาพลังงาน	 

ภายนอก	 5)	 ประเมินผลกระทบ	 (Impact)	 ได้แก่	 ความยั่งยืน	 

ของโครงการ	 การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	 ชุมชนสามารถพึ่ง	 

ตนเองได้	 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงผลกระทบทาง	 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม	 และใช้ข้อมูลการประเมินมาเสนอแนะ	 

การจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถสรุปได้

ดังภาพประกอบ	1	

 

ผลการวิจัย 
1. เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

 1.1  ข้อมูลพื้นฐาน 

	 เทศบาลตำบลเบิกไพร	 ตั้งอยู่หมู่ที่	 6	 ตำบลเบิกไพร		 

อำเภอบ้านโป่ง	 จังหวัดราชบุรี	 มีลักษณะทางกายภาพเป็นที่	 

ราบลุ่ม	มีแม่น้ำแม่กลอง	และคลองชลประทานไหลผ่าน	เพื่อนำ	 

น้ำไปใช้ในการประกอบการเกษตรและบริโภค	 เทศบาลตำบล	 

เบิกไพรครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด	 17.12	 ตารางกิโลเมตร	 หรือ	 

11,056	 ไร่	 เทศบาลตำบลเบิกไพรได้แบ่งพื้นที่การปกครอง	 

ออกเป็น	12	หมู่บ้าน	และมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น	14,854	คน		 

เป็นประชากรชาย	 7,154	 คน	 ประชากรหญิง	 7,700	 คน	 มี	 

จำนวนครัวเรือน	5,083	ครัวเรือน	(ข้อมูล	ณ	กรกฎาคม	2553)		 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร	 เลี้ยงสัตว์		 

รับจ้าง	และค้าขาย	(เทศบาลตำบลเบิกไพร,	2555)	

 1.2  ปัจจัยภายนอก (Context) 

	 ชุมชนเทศบาลตำบลเบิกไพร	 มีความคิดเห็นต่อ	 

นโยบายด้านการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานของกระทรวง	 

พลังงานว่า	เป็นนโยบายที่ดี	เนื่องจากการนำขยะหรือสิ่งปฏิกูล	 

กลับมาใช้ประโยชน์โดยนำมาผลิตก๊าซชีวภาพนั้น	 ช่วยลด	 

ปัญหาเรื่องขยะหรือสิ่งปฏิกูลที่จะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ	 ตามมา	

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้	 และสร้างอาชีพให้กับประชาชนใน	 

พื้นที่	สิ่งที่สำคัญ	คือ	ชุมชนสามารถลดการพึ่งพาพลังงานจาก	 

ภายนอกได้	 และจากสภาพเศรษฐกิจที่น้ำมันมีราคาแพง	 มีผล	 

อย่างมากต่อการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชน	 เนื่องจากเป็นแรง	 

จูงใจให้ชาวบ้านหันมาให้ความร่วมมือในการจัดการขยะและสิ่ง	 

ปฏิกูลเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพไว้ใช้เองภายในชุมชน	 ซึ่งช่วยลด	 

ภาระค่าใช้จ่ายด้านก๊าซหุงต้ม	 รวมทั้งลดปริมาณขยะอินทรีย์		 

และสิ่งปฏิกูลที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน	 ในการดำเนินการดังกล่าว	 

นี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 เข้ามาสนับสนุนในเรื่อง	 

งบประมาณ	วัสดุอุปกรณ์	และวิทยากรด้านพลังงาน	

 1.3  สิ่งนำเข้าในการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซ 

   ชีวภาพ(Input) 

	 เทศบาลตำบลเบิกไพรได้เข้าร่วมโครงการแผนพลังงาน	 

ชุมชนของกระทรวงพลังงาน	 โดยได้มีการดำเนินโครงการการ	 

ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์	 ซึ่งบริบทของพื้นที่เทศบาลตำบล	 

เบิกไพรนั้น	 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร	 

เลี้ยงสัตว์	 จึงทำให้พื้นที่เทศบาลตำบลเบิกไพรมีวัตถุดิบในการ	 

ผลิตก๊าซชีวภาพอยู่ในบางพื้นที่	 การดำเนินโครงการดังกล่าวมี	 

วิทยากรด้านพลังงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี		 

และบริษัท	 เอสซีจี	 เปเปอร์	 จำกัด	 (มหาชน)	 เข้ามาให้ความรู้	 

เกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์	 และได้รับการ	 

สนับสนุนชุดอุปกรณ์ผลิตก๊าซชีวภาพจากสำนักงานพลังงาน	 

จังหวัดราชบุรี	จำนวน	4	ชุด	จากเทศบาลตำบลเบิกไพ	จำนวน		 

6	 ชุด	 ซึ่งงบประมาณในดำเนินการก่อสร้างแต่ละชุด	 เป็นเงิน	 

จำนวน	 5,000	 บาท	 แต่อย่างไรก็ตามชุดอุปกรณ์การผลิตก๊าซ	 

ชีวภาพที่ได้รับการสนับสนุนนั้น	ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ	 

ของประชาชนในพื้นที่	 นอกจากนี้เมื่อมีการจัดประชุมอบรม	 

ด้านพลังงานจะได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม	 

จากทางสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	และ	 

บริษัท	 เอสซีจี	 เปเปอร์	 จำกัด	 (มหาชน)	 เนื่องจากการจัดการ	 

ขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพของเทศบาลตำบลเบิกไพรนั้น	 

มีหน่วยงานจากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม	 ถึงแม้ว่าจะมี	 

หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม	 แต่บุคลากรด้านพลังงานใน	 

ชุมชนก็ยังไม่เพียงพอ	 เพราะพื้นที่เทศบาลตำบลเบิกไพรมี	 

พื้นที่กว้างมากครอบคลุมทั้งหมด	12	หมู่บ้าน	

 1.4  การดำเนินการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซ 

   ชีวภาพ (Process) 

	 การดำเนินการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพของ	 

เทศบาลตำบลเบิกไพร	ได้มีประชาชนในพื้นที่	ผู้นำชุมชน	และ	 

ภาคีต่างๆ	 ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การรับฟังข้อมูล		 

เข้าร่วมโครงการ	 ตลอดจนการติดตามประเมินผลกระบวนการ	 

จัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพนั้น	 วัตถุดิบในการผลิต	 คือ	 

มูลสุกรจากฟาร์มสุกร	 และจากบ้านเรือน	 กระบวนการผลิต
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ก๊าซชีวภาพ	 ประกอบด้วย	 ขั้นตอนเตรียมการ	 คือ	 ชาวบ้าน	 

ต้องเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะขุดหลุมให้มีขนาดกว้าง	 2	 เมตร	 ยาว		 

3.5	เมตร	ลึก	1	เมตร	โดยขุดบ่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู	ต่อมา	 

ทำการประกอบถุงหมักโดยใช้แผ่นพลาสติกพีวีซีสีดำ	 จำนวน	 

3	 ผืน	 มาประกอบเข้าด้วยกันโดยแปะด้วยกาวพีวีซี	 หรือที่	 

เรียกว่า	 กาวอีแว๊ป	 ให้มีลักษณะคล้ายไส้กรอก	 จากนั้นนำไป	 

วางลงในหลุม	 ก็จะกลายสภาพเป็นบอลลูน	 เจาะรูเล็กด้านบน	 

สำหรับต่อสายส่งก๊าซและติดตั้งขวดปรับแรงดันและดักไอน้ำ	 

จากนั้นนำมูลสุกรที่หมักเตรียมไว้ก่อนหน้านี้	 7	 วัน	 มีปริมาณ	 

โดยประมาณ	 100	 ลิตร	 ป้อนลงสู่บ่อหมัก	 หลังจากนี้ประมาณ		 

1	-	2	วัน	ก็จะเกิดก๊าซชีวภาพสามารถนำมาใช้แทนก๊าซหุงต้มได้		 

ส่วนขั้นตอนการดำเนินการ	คือ	ชาวบ้านที่มีการเลี้ยงสุกร	 เมื่อมี	 

การทำความสะอาดฟาร์มสุกรจะทำการเก็บรวบรวมมูลสุกรใส่	 

ถังขนาด	20	ลิตรไว้	จากนั้นนำมูลสุกรที่เก็บรวบรวมไว้ไปผสม	 

กับน้ำเพื่อเทใส่บ่อหมักผลิตเป็นก๊าซชีวภาพทุกวัน	 เพื่อให้เกิด	 

ก๊าซชีวภาพอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้บ่อหมักก๊าซชีวภาพ	 

จะเกิดกากตะกอนและน้ำที่ล้นออกจากบ่อหมักก๊าซ	 สามารถ	 

นำไปใช้เป็นปุ๋ยหมัก	และน้ำหมักชีวภาพ	เพื่อปรับปรุงคุณภาพ	 

ดิน	(ภาพประกอบ	2)	

 1.5  ผลลัพธ์ของการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซ 

  ชีวภาพ (Product) 

	 ผลของการดำเนินการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ	 

นั้น	ทำให้ปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลเบิกไพรลดลงไปได้ถึงร้อยละ	 

50	ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด	ส่วนปริมาณพลังงานที่ได้	 

สามารถใช้งานได้	 2-3	ชั่วโมงของทุกวัน	ซึ่งมีปริมาณเพียงพอ	 

ต่อความต้องการของครัวเรือน	 ช่วยลดค่าก๊าซหุงต้มได้ถึง	 

เดือนละ	 300	บาทต่อครัวเรือน	 และลดการพึ่งพาพลังงานจาก	 

ภายนอกได้	 เนื่องจากการใช้ก๊าซชีวภาพทำให้ลดปริมาณการ	 

ใช้ถ่านที่ซื้อมาได้	 นอกจากนี้ผลพลอยได้จากบ่อหมักก๊าซ	 

ชีวภาพ	คือ	ปุ๋ยหมัก	และน้ำหมักชีวภาพ	ซึ่งช่วยให้เกษตรกร	 

ลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยเคมี	และยาฆ่าแมลงได้อีกด้วย	

 1.6  ผลกระทบของการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซ 

  ชีวภาพ (Impact) 

	 การดำเนินการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพใน	 

ระดับชุมชนนั้น	 ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน	 

ชุมชนขึ้น	 มีการขยายผลและเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนอื่น	 โดย	 

การเข้ามาศึกษาดูงานของนักเรียน	 นักศึกษา	 หน่วยงานภาค	 

รัฐภาคเอกชน	 และกลุ่มชาวบ้านใกล้เคียง	 ได้แก่	 พื้นที่ตำบล	 

ลาดบัวขาว	ตำบลบ้านม่วง	ตำบลนครชุม	และตำบล	คุ้งพยอม		 

แล้วนำไปปฏิบัติ	 รวมทั้งมีสื่อสาธารณะเข้ามาถ่ายทำรายการ	 

ด้านพลังงานชุมชน	 นอกจากนี้ยังมีวิทยากรด้านพลังงาน	 

ประจำตำบลเบิกไพร	 โครงการดังกล่าวมีการดำเนินการอย่าง	 

ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา	3	ปี	ทำให้ประชาชนในชุมชนมีความ	 

พึงพอใจอย่างมาก	 เนื่องจากทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	 

และไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวน	ในอนาคตการจัดการขยะ	 

เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพมีโอกาสที่จะสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านใน	 

ชุมชนได้	 โดยแนวคิดที่ว่าชาวบ้านในตำบลเบิกไพรจะเป็น	 

ผู้ผลิตและติดตั้งบ่อหมักก๊าซชีวภาพ	

 1.7  ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการขยะ 

   เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 

	 การดำเนินงานการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ	 

มีปัญหาและอุปสรรค	 ประเด็นแรกคือ	 เรื่องของวัตถุดิบ	 

(มูลสุกร)	 ที่นำมาหมักเพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ	บางครัวเรือน	 

ไม่ได้เลี้ยงสุกร	 ก็จะไม่มีวัตถุดิบในการผลิต	 จึงต้องไปหา	 

วัตถุดิบจากฟาร์มสุกรในพื้นที่ตำบลเบิกไพรหรือแหล่งอื่น	 ซึ่ง	 

อาจทำให้เสียเวลา	และไม่คุ้มกับการประหยัดได้เพียง	10	-	15		 

บาทต่อวัน	บางครัวเรือนมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ	ก็จะทำให้ปริมาณ	 

ก๊าซชีวภาพที่ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	 ประเด็นที่สอง		 

คือ	 ความแข็งแรงของอุปกรณ์	 เนื่องจากแผ่นพลาสติกที่ใช้	 

บางเกินไป	ทำให้มีโอกาสชำรุดได้ง่าย	เกิดรอยรั่วได้ง่าย	และมี	 

การเชื่อมต่อด้วยกาวหากแช่น้ำหรือโดนน้ำบ่อย	ๆ	ก็เกิดรอยรั่ว	 

ได้ง่าย	 ซึ่งเมื่ออุปกรณ์ชำรุดก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิต

ภาพประกอบ 2 บ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร	และการนำก๊าซชีวภาพมาใช้งานจริง	
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1.3 ส่ิงนําเขาในการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพ (Input) 
 เทศบาลตําบลเบิกไพรไดเขารวมโครงการแผนพลังงานชุมชนของกระทรวงพลังงาน โดยไดมีการดําเนินโครงการการ
ผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว ซ่ึงบริบทของพื้นที่เทศบาลตําบลเบิกไพรน้ัน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตร 
เล้ียงสัตว จึงทําใหพื้นทีเ่ทศบาลตําบลเบิกไพรมีวัตถุดิบในการผลิตกาซชีวภาพอยูในบางพื้นที่ การดําเนินโครงการดังกลาวมี
วิทยากรดานพลังงานจากสํานักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี และบริษัท เอสซีจี เปเปอร จํากัด (มหาชน) เขามาใหความรู
เก่ียวกับการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว และไดรับการสนับสนุนชุดอุปกรณผลิตกาซชีวภาพจากสํานักงานพลังงานจังหวัด
ราชบุรี จํานวน 4 ชุด จากเทศบาลตําบลเบิกไพร จํานวน 6 ชุด ซ่ึงงบประมาณในดําเนินการกอสรางแตละชุด เปนเงินจํานวน 
5,000 บาท แตอยางไรก็ตามชุดอุปกรณการผลิตกาซชีวภาพที่ไดรับการสนับสนุนน้ัน ยังไมเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ นอกจากน้ีเม่ือมีการจัดประชุมอบรมดานพลังงานจะไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมจากทาง
สํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท เอสซีจี  เปเปอร จํากัด (มหาชน) เน่ืองจากการจัดการขยะเพื่อ
ผลิตกาซชีวภาพของเทศบาลตําบลเบิกไพรน้ัน มีหนวยงานจากหลายภาคสวนเขามามีสวนรวม ถึงแมวาจะมีหลายภาคสวนเขา
มามีสวนรวม แตบุคลากรดานพลังงานในชุมชนก็ยังไมเพียงพอ เพราะพื้นที่เทศบาลตําบลเบิกไพรมีพื้นที่กวางมากครอบคลุม
ทั้งหมด 12 หมูบาน 

1.4 การดําเนินการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพ (Process) 
 การดําเนินการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพของเทศบาลตําบลเบิกไพร ไดมีประชาชนในพื้นที่ ผูนําชุมชน และ
ภาคีตาง ๆ ในชุมชนเขามามีสวนรวมตั้งแตการรับฟงขอมูล เขารวมโครงการ ตลอดจนการติดตามประเมินผล กระบวนการ
จัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพน้ัน วัตถุดิบในการผลิต คือ มูลสุกรจากฟารมสุกร และจากบานเรือน กระบวนการผลิตกาซ
ชีวภาพ ประกอบดวย ขั้นตอนเตรียมการ คือ ชาวบานตองเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะขุดหลุมใหมีขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 3.5 เมตร 
ลึก 1 เมตร โดยขุดบอเปนรูปส่ีเหล่ียมคางหมู ตอมาทําการประกอบถุงหมักโดยใชแผนพลาสติกพีวีซีสีดํา จํานวน 3 ผืน มา
ประกอบเขาดวยกันโดยแปะดวยกาวพีวีซี หรือที่เรียกวา กาวอีแวป ใหมีลักษณะคลายไสกรอก จากน้ันนําไปวางลงในหลุม ก็
จะกลายสภาพเปนบอลลูน เจาะรูเล็กดานบนสําหรับตอสายสงกาซและติดตั้งขวดปรับแรงดันและดักไอนํ้า จากน้ันนํามูลสุกรที่
หมักเตรียมไวกอนหนาน้ี 7 วัน มีปริมาณโดยประมาณ 100 ลิตร ปอนลงสูบอหมัก หลังจากน้ีประมาณ 1-2 วันก็จะเกิดกาซ
ชีวภาพสามารถนํามาใชแทนกาซหุงตมได สวนขั้นตอนการดําเนินการ คือ ชาวบานที่มีการเล้ียงสุกร เม่ือมีการทําความสะอาด
ฟารมสุกรจะทําการเก็บรวบรวมมูลสุกรใสถังขนาด 20 ลิตรไว จากน้ันนํามูลสุกรที่เก็บรวบรวมไวไปผสมกับนํ้าเพื่อเทใสบอ
หมักผลิตเปนกาซชีวภาพทุกวัน เพื่อใหเกิดกาซชีวภาพอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีบอหมักกาซชีวภาพ จะเกิดกากตะกอนและนํ้า
ที่ลนออกจากบอหมักกาซ สามารถนําไปใชเปนปุยหมัก และนํ้าหมักชีวภาพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน (ภาพประกอบ 2) 
 

           
 

ภาพประกอบ 2 บอหมักกาซชีวภาพจากมูลสุกร และการนํากาซชีวภาพมาใชงานจริง 
 

1.5 ผลลัพธของการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพ (Product) 
 ผลของการดําเนินการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพน้ัน ทําใหปริมาณขยะในพื้นที่ตําบลเบิกไพรลดลงไปไดถึงรอย
ละ 50 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด สวนปริมาณพลังงานที่ไดสามารถใชงานได 2-3 ชั่วโมงของทุกวัน ซ่ึงมีปริมาณ
เพียงพอตอความตองการของครัวเรือน ชวยลดคากาซหุงตมไดถึงเดือนละ 300 บาทตอครัวเรือน และลดการพึ่งพาพลังงาน
จากภายนอกได เน่ืองจากการใชกาซชีวภาพทําใหลดปริมาณการใชถานที่ ซ้ือมาได นอกจากน้ีผลพลอยไดจากบอหมักกาซ
ชีวภาพ คือ ปุยหมัก และนํ้าหมักชีวภาพ ซ่ึงชวยใหเกษตรกรลดคาใชจายเรื่องปุยเคมี และยาฆาแมลงไดอีกดวย  

1.6 ผลกระทบของการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพ (Impact) 
 การดําเนินการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพในระดับชุมชนน้ัน ไดมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานพลังงานชุมชน
ขึ้น มีการขยายผลและเผยแพรความรูแกชุมชนอ่ืน โดยการเขามาศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา หนวยงานภาครัฐ 
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ก๊าซชีวภาพลดลง	 แต่ถ้าเพิ่มความหนาของแผ่นพลาสติกก็จะ	 

ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงตามไปด้วย	ประเด็นที่สาม	 คือ	 จำนวนชุด	 

อุปกรณ์มีจำนวนน้อย	 ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน		 

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจมาก	 และมีความ	 

ต้องการชุดอุปกรณ์การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นจำนวนมาก	 

ประเด็นที่สี่	 คือ	 งบประมาณไม่เพียงพอ	 เนื่องจากประชาชนมี	 

ความต้องการชุดอุปกรณ์การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นจำนวนมาก		 

แต่ทางเทศบาลตำบลเบิกไพรไม่สามารถนำงบประมาณมา	 

สนับสนุนได้ทุกครัวเรือน	 เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ		 

ประเด็นสุดท้าย	 คือ	 ผู้นำชุมชนที่สามารถถ่ายทอด/กระจาย

ความรู้ในกับประชาชนนั้นมีจำนวนน้อย	

2. เทศบาลตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 2.1  ข้อมูลพื้นฐาน

	 เทศบาลตำบลสามชุก	 ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด 

สุพรรณบุรี	 มีลักษณะทางกายภาพเป็นพื้นที่ลุ่ม	 มีแม่น้ำท่าจีน 

หรอืแมน่ำ้สพุรรณบรุไีหลผา่น	พืน้ทีส่ว่นใหญเ่ปน็พืน้ทีเ่กษตรกรรม 

เนื่องจากมีระบบชลประทานครอบคลุมทุกพื้นที่และมีแหล่งน้ำ 

ธรรมชาติขนาดใหญ่	ได้แก่	บึงระหาร	จึงทำให้พื้นที่มีความอุดม 

สมบูรณ์	 เทศบาลตำบลสามชุกครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด	 33 

ตารางกิโลเมตร	 การปกครองได้แบ่งตามลักษณะเขตการปก

ครองท้องที่	 โดยแบ่งออกเป็น	 3	 ตำบล	 11	 หมู่บ้าน	 และแบ่ง 
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ภาคเอกชน และกลุมชาวบานใกลเคียง ไดแก พื้นที่ตําบลลาดบัวขาว ตําบลบานมวง ตําบลนครชุม และตําบล  คุงพยอม แลว
นําไปปฏิบัติ รวมทั้งมีส่ือสาธารณะเขามาถายทํารายการดานพลังงานชุมชน นอกจากน้ียังมีวิทยากรดานพลังงานประจําตําบล
เบิกไพร โครงการดังกลาวมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองมาเปนระยะเวลา 3 ป ทําใหประชาชนในชุมชนมีความพึงพอใจอยาง
มาก เน่ืองจากทําใหชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น และไมมีปญหาเรื่องกล่ินเหม็นรบกวน ในอนาคตการจัดการขยะเพื่อผลิต
กาซชีวภาพมีโอกาสที่จะสรางอาชีพใหกับชาวบานในชุมชนได โดยแนวคิดที่วาชาวบานในตําบลเบิกไพรจะเปนผูผลิตและติดตั้ง
บอหมักกาซชีวภาพ 
 1.7 ปญหาและอุปสรรคของการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพ 
 การดําเนินงานการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพมีปญหาและอุปสรรค ประเด็นแรกคือ เรื่องของวัตถุดิบ (มูลสุกร) 
ที่นํามาหมักเพื่อผลิตเปนกาซชีวภาพ บางครัวเรือนไมไดเล้ียงสุกร ก็จะไมมีวัตถุดิบในการผลิต จึงตองไปหาวัตถุดิบจากฟารม
สุกรในพื้นที่ตําบลเบิกไพรหรือแหลงอ่ืน ซ่ึงอาจทําใหเสียเวลา และไมคุมกับการประหยัดไดเพียง 10-15 บาทตอวัน บาง
ครัวเรือนมีวัตถุดิบไมเพียงพอ ก็จะทําใหปริมาณกาซชีวภาพที่ไดไมเพียงพอตอความตองการ ประเด็นที่สอง คือ ความแข็งแรง
ของอุปกรณ เน่ืองจากแผนพลาสติกที่ใชบางเกินไป ทําใหมีโอกาสชํารุดไดงาย เกิดรอยรั่วไดงาย และมีการเชื่อมตอดวยกาว 
หากแชนํ้าหรือโดนนํ้าบอย ๆ ก็เกิดรอยรั่วไดงาย ซ่ึงเม่ืออุปกรณชํารุดก็จะทําใหประสิทธิภาพในการผลิตกาซชีวภาพลดลง แต
ถาเพิ่มความหนาของแผนพลาสติกก็จะทําใหตนทุนเพิ่มสูงตามไปดวย ประเด็นที่สาม คือ จํานวนชุดอุปกรณมีจํานวนนอย ไม
เพียงพอตอความตองการของชุมชน เน่ืองจากประชาชนในพื้นที่ใหความสนใจมาก และมีความตองการชุดอุปกรณการผลิต
กาซชีวภาพเปนจํานวนมาก ประเด็นที่ส่ี คือ งบประมาณไมเพียงพอ เน่ืองจากประชาชนมีความตองการชุดอุปกรณการผลิต
กาซชีวภาพเปนจํานวนมาก แตทางเทศบาลตําบลเบิกไพรไมสามารถนํางบประมาณมาสนับสนุนไดทุกครัวเรือน เพราะ
งบประมาณไมเพียงพอ ประเด็นสุดทาย คือ ผูนําชุมชนที่สามารถถายทอด/กระจายความรูในกับประชาชนน้ันมีจํานวนนอย 
 สรุปผลการวิเคราะหการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพของชุมชนในเทศบาลตําบลเบิกไพรไดดัง ภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 สรุปผลการวิเคราะหการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพของชุมชนในเทศบาลตําบลเบิกไพร  

 

Product 
- ปริมาณพลังงานท่ีไดมี
ความเพียงพอตอ
ครัวเรือน  
- ปริมาณขยะลดลง 
รอยละ 50  
- ลดคากาซหุงตมได
เดือนละ 300 บาทตอ
ครัวเรือน 
- ลดการพึ่งพาพลังงาน
ภายนอก โดยกาซ
ชีวภาพ ทําใหลดปริมาณ
การใชถานท่ีซ้ือมาได 
- ผลผล็อยไดจากการ
ผลิตกาซชีวภาพ คือ 
ปุยหมัก และน้ําหมัก
ชีวภาพ 

Impact 
- เกิดแหลงเรียนรูดาน
พลังงานในชุมชน, มีวิทยากร
ดานพลังงานในชุมชน, 
สามารถขยายผลสูพื้นท่ีอ่ืนได
, มีการเผยแพรออกสู
สาธารณะ 
- มีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องมาเปนระยะเวลา  
3 ป ทําใหประชาชนใน
ชุมชนมีความพึงพอใจ 
อยางมาก 
- ชุมชนมีสภาพแวดลอมดีขึ้น 

 

Input 
ปจจัยของชุมชน 
- ประชากรประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว จึงมี
วัตถุดิบท่ีสามารถนําไปผลิตกาซ
ชีวภาพได 
การบริหารจัดการ 
- งบประมาณไมเพียงพอ แตชุมชน
สามารถบริหารจัดการให
สอดคลองกับบริบทของชุมชนได 
- บุคลากรมีจํานวนนอย 
- อุปกรณไมเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน 
วัตถุดิบ 
- มีมูลสุกรท่ีใชในการผลิตกาซ
ชีวภาพอยูในบางพื้นท่ีเทานั้น  

 

Process 
การจัดการขยะเพื่อผลิตกาซ
ชีวภาพ 
มีการรวบรวมมูลสุกร ณ 
แหลงกําเนิด แลวทําการเก็บ
รวบรวมใสถังขนาด 20 ลิตร 
จากนั้นนํามูลสุกรไปผสมน้ําแลวเท
ใสบอหมักกาซชวีภาพ เพื่อใหเกิด
การยอยสลายไดงาย และเกิดกาซ
ชีวภาพเร็วขึ้น หลังจากนั้น
ประมาณ 1-2 วัน สามารถนํากาซ
ชีวภาพมาใชแทนกาซหุงตมได  
การมีสวนรวมของประชาชน 
ประชาชนเขามามีสวนรวมต้ังแต
การรับฟงขอมูล ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผล 

 
ปญหาและอุปสรรคของการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพ 
- วัตถุดิบ (มูลสุกร) ท่ีนํามาหมักเพื่อผลิตเปนกาซชีวภาพบางครัวเรือนไมมีวัตถุดิบหรือมีปริมาณไมเพียงพอ 
- ความแข็งแรงของอุปกรณ เนื่องจากแผนพลาสติกบางเกินไปและมีการเชื่อมตอกันดวยกาวทําใหเกิดรอยรั่วไดงาย 
- จํานวนชุดอุปกรณมีจํานวนนอย ไมเพียงพอกับทุกครัวเรือน 
- งบประมาณไมเพียงพอ  
- ผูนําชุมชนท่ีสามารถถายทอด/กระจายความรูใหกับประชาชนมีจํานวนนอย 

 

Context 
- นโยบายของกระทรวงพลังงานดานการแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงาน 
- สภาพเศรษฐกิจท่ีน้ํามันราคาแพงมีผลใหประชาชนหันมาสนใจการผลิตพลังงานไวใชเอง 
- ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานพลงังานจังหวัดราชบุร,ีสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัท เอสซีจี เปเปอร จํากัด (มหาชน)  

ภาพประกอบ 3 บ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร	และการนำก๊าซชีวภาพมาใช้งานจริง	

ตามรูปแบบเทศบาล	โดยแบ่งออกเป็น	20	ชุมชนและมีจำนวน 

ประชากรทั้งสิ้น	 13,479	 คน	 เป็นประชากรชาย	 6,349	 คน 

ประชากรหญิง	7,130	คน	มีครัวเรือน	จำนวน	5,742	ครัวเรือน 

(ข้อมูล	 ณ	 เดือนมิถุนายน	 2553)	 ประชากรประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม	 เลี้ยงสัตว์	 รับจ้าง	 และค้าขาย	 (เทศบาลตำบล 

สามชุก,	2554)

 2.2  ปัจจัยภายนอก (Context)

	 ทางชุมชนเทศบาลตำบลสามชุก	 มีความคิดเห็นต่อ 

นโยบายด้านการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานของกระทรวง 

พลงังานวา่	เปน็นโยบายทีม่ปีระโยชนต์อ่ชมุชน	เนือ่งจากการนำ 

ขยะมาผลิตพลังงานนั้นจะช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ในชุมชน 

ลดภาวะโลกร้อน	 และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	 รวมทั้ง 

นโยบายด้านการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานนั้นมีความ 

สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของทาง 

เทศบาล	 และจากสภาพเศรษฐกิจที่น้ำมันมีราคาแพง	 ทำให้ 

ประชาชนในชุมชนตื่นตัวกันมากขึ้น	 เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้าน 

ต่าง	ๆ	มีราคาสูงขึ้น	จึงต้องหาวิธีที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 

ประชาชนจึงมีความสนใจ	และเล็งเห็นความสำคัญของการผลิต 

ก๊าซชีวภาพ	ในขณะเดียวกันค่าครองชีพในชีวิตประจำวันสูงขึ้น	 

ทำให้ประชาชนมีการบริโภคลดลง	 ส่งผลให้ปริมาณขยะอินทรีย์ 

ทีเ่ขา้สูโ่รงผลติกา๊ซชวีภาพมปีรมิาณนอ้ย	ทำใหก้า๊ซชวีภาพทีไ่ด ้

วันวิสา โคกครุฑ วิสาขา ภู่จินดา จำลอง โพธิ์บุญ 
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วันวิสา โคกครุฑ วิสาขา ภู่จินดา จำลอง โพธิ์บุญ 

มีปริมาณน้อยลงด้วย	 การดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพใน 

ระดับชุมชนนั้น	 ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงาน 

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน

 2.3  สิ่งนำเข้าในการจัดการขยะ

  เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Input)

	 เทศบาลตำบลสามชุกได้รับการสนับสนุนโครงการ 

การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย	์ จากกรมพัฒนาพลังงาน 

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 กระทรวงพลังงาน	 ซึ่งเทศบาล 

ตำบลสามชุกเป็น	 1	 ใน	 5	 แห่งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ 

นำร่องโครงการนี้	 โดยบริบทของพื้นที่ตำบลสามชุกนั้นเป็น 

ชุมชนชนบท	 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 

เลี้ยงสัตว์รับจ้าง	 และค้าขาย	 ในพื้นที่เทศบาลตำบลสามชุกมี 

อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	 รวมทั้งเป็น 

แหล่งท่องเที่ยวส่งผลให้มีปริมาณขยะอินทรีย์จำนวนมาก	 จึง 

ทำให้มีวัตถุดิบที่จะป้อนเข้าสู่โรงผลิตก๊าซชีวภาพได้ปริมาณ 

วันละ	3	ตัน	การดำเนินการโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณและอุปกรณ์จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 

อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน	 เป็นเงินจำนวน	 6,000,000	 

บาท	 เพื่อก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในระดับชุมชน 

ซึ่งสามารถรองรับขยะได้ปริมาณวันละ	15	ตัน	และทางเทศบาล 

ตำบลสามชุกได้จัดสรรงบประมาณจำนวน	705,100	บาท	เพื่อ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน	 ค่าขยายเขตไฟฟ้า	 อุปกรณ์	 

และคา่ครภุณัฑ	์ไดแ้ก	่เครือ่งสบูนำ้สำรอง	ถงัเกบ็นำ้สำรอง	และ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพนั้น 

มีความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี	 แต่ขาดความรู้ 

ด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์	 ประกอบกับมีจำนวน 

ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	 ซึ่งเวลาเครื่องจักรอุปกรณ์ชำรุด 

เสียหายไม่มีบุคลากรที่ดูแลในเรื่องนี้

 2.4  การดำเนินการจัดการขยะ

   เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Process)

	 ในปี	 2543	ทางเทศบาลตำบลสามชุกประสบกับปัญหา 

ไม่มีพื้นที่ในการทิ้ง/กำจัดขยะ	 จึงต้องนำขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน 

ไปทิ้ง/กำจัดด้วยวิธีการฝังกลบในพื้นที่ของเทศบาลตำบล 

ศรีประจันต์	โดยมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดตันละ	750	บาท	ยังไม่ 

รวมคา่นำ้มนัในการขนสง่	ในขณะเดยีวกนัทางกระทรวงพลงังาน 

ไดห้าพืน้ทีเ่พือ่ทีจ่ะนำรอ่งโครงการพฒันาระบบผลติกา๊ซชวีภาพ 

จากขยะในระดับชุมชน	ซึ่งเทศบาลที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ 

นำร่องโครงการนี้	 จึงจัดให้มีการรณรงค์	 คัดแยกขยะ	 แต่ก็ 

ไมป่ระสบความสำเรจ็	ตอ่มาจงึจดัใหม้กีารประชมุ	อบรม	เพือ่หา 

แนวร่วมที่จะนำขยะมาผลิตก๊าซชีวภาพโดยให้ประชาชนใน 

ชมุชนทีม่คีวามสนใจสมคัรเขา้รว่มโครงการ	จากนัน้ทางเทศบาล 

จะนำถงัพลาสตกิสขีาวขุน่	ไปตัง้ไวต้ามบา้นผูท้ีเ่ขา้รว่มโครงการ 

ส่วนร้านอาหารก็จะเป็นถังขนาดใหญ่ที่มีล้อเข็นโดยให้มี 

การคัดแยกขยะ	ณ	 แหล่งกำเนิด	 แล้วทางเทศบาลได้จัดรถ 

เก็บขนขยะไว้	 1	คัน	 เพื่อเก็บขนขยะอินทรีย์โดยเฉพาะโดยทำ 

การเก็บรวบรวมทุกวัน	 เพื่อป้อนเข้าสู่โรงผลิตก๊าซชีวภาพ 

ได้ขยะอินทรีย์ปริมาณวันละ	3	ตัน	เข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

กระบวนการผลติกา๊ซชวีภาพจากขยะอนิทรยี์	คอื	นำขยะอนิทรยี์ 

ที่เก็บมาได้เข้าสู่สายพานลำเลียง	และเครื่องบดขยะ	เมื่อขยะได้ 

รับการบดแล้วจะไหลลงสู่บ่อสูบป้อนขยะ	 จากนั้นสูบขยะจาก 

บ่อสูบป้อนขยะเข้าสู่ถังสร้างกรดแบบคลองวนเวียน	เพื่อให้เกิด 

การย่อยสลายของขยะและสร้างกรดอินทรีย์ระเหยง่าย	 รวมทั้ง 

สร้างก๊าซมีเทน	ซึ่งก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นนั้นจะถูกเก็บกักไว้ในบ่อ 

(ภาพประกอบ	 4)	 เพื่อนำส่งตามท่อไปยังครัวเรือนจำนวน	 23 

ครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่โรงผลิตก๊าซชีวภาพ	 โดยเปิดให้บริการ	 

ในช่วงเย็น	2	ชั่วโมง	และการดำเนินโครงการดังกล่าวประชาชน 
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สรางกาซมีเทน ซ่ึงกาซมีเทนที่เกิดขึ้นน้ันจะถูกเก็บกักไวในบอ (ภาพประกอบ 4) เพื่อนําสงตามทอไปยังครัวเรือนจํานวน 23 
ครัวเรือนที่อยูในพื้นที่โรงผลิตกาซชีวภาพ โดยเปดใหบริการในชวงเย็น 2 ชั่วโมง และการดําเนินโครงการดังกลาวประชาชนใน
พื้นที่ไดเขามารวมรับฟงขอมูล เขารวมกิจกรรม รวมทั้งติดตามประเมินผล นอกจากน้ีแลวการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดําเนินการเปนส่ิงสําคัญ ที่ชวยใหโครงการประสบความสําเร็จไปไดดวยดี เพราะประชาชนเปนตัวผลักดันในการดําเนินการ 
และชวยแบงเบาภาระของภาครัฐ 
 

         
 

ภาพประกอบ 4 โรงผลิตกาซชีวภาพจากขยะในระดับชุมชน เทศบาลตําบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
2.5 ผลลัพธของการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพ (Product) 
ผลของการดําเนินการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพน้ัน ชวยประหยัดคาใชจายในการกําจัดขยะของเทศบาลลงได

ประมาณวันละ 3 ตัน เปนเงินประมาณ 1,400 – 2,100 บาทตอวัน หลังจากมีการนําขยะอินทรียไปผลิตเปนกาซชีวภาพน้ัน 
ชวยลดคาใชจายดานกาซหุงตมของครัวเรือนลงไดเดือนละ 300 บาท ซ่ึงปริมาณพลังงานที่ผลิตไดน้ันมีความเพียงพอกับ
ปริมาณความตองการของ 23 ครัวเรือนโดยรอบพื้นที่ และจากการที่นําขยะมาผลิตเปนพลังงานน้ัน ทําใหชวยลดภาระในการ
กําจัดขยะอินทรียไดสวนหน่ึง แตปริมาณขยะโดยรวมในพื้นที่เทศบาลก็ยังมีปริมาณมาก เน่ืองจากเทศบาลตําบลสามชุกมี
ประชากรแฝง และนักทองเทีย่วจํานวนมาก นอกจากน้ียังลดคานํ้ามันเชื้อเพลิงในการเก็บขนขยะไปกําจัด ณ เทศบาลตําบลศรี
ประจันต ไดวันละประมาณ 20 ลิตร สําหรับผลพลอยไดจากการหมักขยะอินทรียน้ันสามารถนําไปทํานํ้าหมักชีวภาพหรือปุย
หมักเพื่อปรับปรุงดินได  

2.6 ผลกระทบของการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพ (Impact) 
การดําเนินการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพในระดับชุมชนน้ัน ไดเกิดศูนยการเรียนรูในชุมชน 2 แหง ไดแก ศูนย

การเรียนรูโรงผลิตกาซชีวภาพ และศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานคลองขอม ซ่ึงมีนักศึกษา หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวมทั้งกลุมชาวบานเขามาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการพลังงานชุมชน นอกจากน้ียังเกิดวิทยากรดานพลังงานใน
ชุมชนอีกดวย โครงการการผลิตกาซชีวภาพจากขยะของเทศบาลตําบลสามชุกน้ันไดมีการดําเนินการตั้งแตป 2550 จนถึง
ปจจุบัน ซ่ึงมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง แตประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการผลิตกาซชีวภาพลดลงรอยละ 50 เน่ืองจาก
เครื่องจักรอุปกรณมีสภาพชํารุด และหลังจากที่มีการดําเนินการผลิตกาซชีวภาพจากขยะ ทําใหปริมาณขยะอินทรียของ
เทศบาลลดลงวันละประมาณ 3 ตัน รวมถึงลดปริมาณของกาซคารบอนไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศไดถึง 69.76 ตันคารบอน
ได-ออกไซดตอป (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตําบลสามชุก, ม.ป.ป.) แตการดําเนินโครงการดังกลาวยังไม
สามารถไดสรางอาชีพใหกับชุมชนได เปนเพียงการลดคาใชจายในชุมชนไดเทาน้ัน  

2.7 ปญหาและอุปสรรคของการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพ 
การดําเนินงานการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพมีปญหาและอุปสรรค ประเด็นแรก คือ การเก็บรวมรวบขยะ

อินทรียน้ันไมสามารถเก็บรวบรวมไว ณ จุดศูนยกลางได ตองเก็บรวบรวมเปนครัวเรือนๆ เน่ืองจากเทศบาลตําบลสามชุกเปน
ชุมชนชนบท มีพื้นที่กวาง และระยะทางแตละครัวเรือนหางกันเปนกิโลเมตร การเก็บรวบรวมจึงคอนขางลําบาก ประเด็นที่
สอง คือ เครื่องจักรอุปกรณมีสภาพชํารุด ทําใหประสิทธิภาพในการผลิตกาซชีวภาพมีประสิทธิภาพลดลงรอยละ 50 ประเด็นที่
สาม คือ ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักร ประเด็นที่ส่ี คือ ขาดงบประมาณในการบํารุงรักษา
เครื่องจักร เน่ืองจากไมไดรับงบประมาณสนับสนุนอยางตอเน่ือง ประกอบกับเทศบาลไมมีงบประมาณสนับสนุนในการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรของโรงผลิตกาซชีวภาพ ประเด็นสุดทาย คือ เครื่องจักรอุปกรณในการผลิตกาซชีวภาพน้ัน สามารถ

ภาพประกอบ 4	โรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในระดับชุมชน	เทศบาลตำบลสามชุก	จังหวัดสุพรรณบุรี
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ในพืน้ทีไ่ดเ้ขา้มารว่มรบัฟงัขอ้มลู	เขา้รว่มกจิกรรมรวมทัง้ตดิตาม 

ประเมินผล	 นอกจากนี้แล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

ดำเนนิการเปน็สิง่สำคญั	ทีช่ว่ยใหโ้ครงการประสบความสำเรจ็ไป 

ได้ด้วยดี	 เพราะประชาชนเป็นตัวผลักดันในการดำเนินการและ 

ช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐ

 2.5  ผลลัพธ์ของการจัดการขยะ

   เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Product)

	 ผลของการดำเนนิการจดัการขยะเพือ่ผลติกา๊ซชวีภาพนัน้ 

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะของเทศบาลลงได้ 

ประมาณวนัละ	3	ตนั	เปน็เงนิประมาณ	1,400	-	2,100	บาทตอ่วนั	 

หลงัจากมกีารนำขยะอนิทรยีไ์ปผลติเปน็กา๊ซชวีภาพนัน้ชว่ยลด 

ค่าใช้จ่ายด้านก๊าซหุงต้มของครัวเรือนลงได้เดือนละ	 300	 บาท 

ซึ่งปริมาณพลังงานที่ผลิตได้นั้นมีความเพียงพอกับปริมาณ 

ความต้องการของ	23	ครัวเรือนโดยรอบพื้นที่	และจากการที่นำ 

ขยะมาผลติเปน็พลงังานนัน้	ทำใหช้ว่ยลดภาระในการกำจดัขยะ 

อนิทรยีไ์ดส้ว่นหนึง่	แตป่รมิาณขยะโดยรวมในพืน้ทีเ่ทศบาลกย็งั 

มีปริมาณมาก	 เนื่องจากเทศบาลตำบลสามชุกมีประชากรแฝง	

และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก	นอกจากนี้ยังลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

ในการเกบ็ขนขยะไปกำจดั	ณ	เทศบาลตำบลศรปีระจนัต	์ไดว้นัละ 

ประมาณ	20	ลิตร	สำหรับผลพลอยได้จากการหมักขยะอินทรีย ์

นัน้สามารถนำไปทำนำ้หมกัชวีภาพหรอืปุย๋หมกัเพือ่ปรบัปรงุดนิได้ 

 2.6  ผลกระทบของการจัดการขยะ

   เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Impact)

	 การดำเนนิการจดัการขยะเพื่อผลติกา๊ซชวีภาพในระดบั 

ชุมชนนั้น	 ได้เกิดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน	 2	 แห่ง	 ได้แก่	 ศูนย์ 

การเรียนรู้โรงผลิตก๊าซชีวภาพ	 และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ 

พอเพียงชุมชนบ้านคลองขอม	ซึ่งมีนักศึกษา	หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน	รวมทั้งกลุ่มชาวบ้านเข้ามาศึกษาดูงานเรื่องการจัด 

การพลังงานชุมชน	 นอกจากนี้ยังเกิดวิทยากรด้านพลังงานใน 

ชมุชนอกีดว้ย	โครงการการผลติกา๊ซชวีภาพจากขยะของเทศบาล 

ตำบลสามชกุนัน้ไดม้กีารดำเนนิการตัง้แตป่	ี2550	จนถงึปจัจบุนั 

ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	 แต่ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 

ในการผลิตก๊าซชีวภาพลดลงร้อยละ	 50	 เนื่องจากเครื่องจักร 

อุปกรณ์มีสภาพชำรุด	และหลังจากที่มีการดำเนินการผลิตก๊าซ 

ชีวภาพจากขยะ	 ทำให้ปริมาณขยะอินทรีย์ของเทศบาลลดลง 

วันละประมาณ	 3	 ตัน	 รวมถึงลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนได 

ออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง	69.76	ตันคาร์บอนได	-	ออกไซด์	 

ต่อปี	 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลตำบลสามชุก,	 

ม.ป.ป.)	 แต่การดำเนินโครงการดังกล่าวยังไม่สามารถได้สร้าง 

อาชีพให้กับชุมชนได้	 เป็นเพียงการลดค่าใช้จ่ายในชุมชนได้ 

เท่านั้น

 2.7  ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการขยะ

   เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ

	 การดำเนินงานการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพมี 

ปัญหาและอุปสรรค	 ประเด็นแรก	 คือ	 การเก็บรวมรวบขยะ 

อินทรีย์นั้นไม่สามารถเก็บรวบรวมไว้	ณ	จุดศูนย์กลางได้	ต้องเก็บ 

รวบรวมเป็นครัวเรือนๆ	 เนื่องจากเทศบาลตำบลสามชุกเป็น 

ชุมชนชนบท	มีพื้นที่กว้าง	และระยะทางแต่ละครัวเรือนห่างกัน 

เป็นกิโลเมตร	 การเก็บรวบรวมจึงค่อนข้างลำบาก	 ประเด็นที่ 

สอง	คือ	เครื่องจักรอุปกรณ์มีสภาพชำรุด	ทำให้ประสิทธิภาพใน 

การผลิตก๊าซชีวภาพมีประสิทธิภาพลดลงร้อยละ	50	ประเด็นที่ 

สาม	คือ	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษา 

เครื่องจักร	 ประเด็นที่สี่	 คือ	 ขาดงบประมาณในการบำรุงรักษา 

เครือ่งจกัร	เนือ่งจากไมไ่ดร้บังบประมาณสนบัสนนุอยา่งตอ่เนือ่ง	 

ประกอบกบัเทศบาลไมม่งีบประมาณสนบัสนนุในการบำรุงรักษา 

เครือ่งจกัรของโรงผลติกา๊ซชวีภาพ	ประเดน็สดุทา้ย	คอื	เครือ่งจกัร 

อุปกรณ์ในการผลิตก๊าซชีวภาพนั้น	 สามารถรองรับขยะได้ถึง 

15	 ตันต่อวัน	 แต่เทศบาลตำบลสามชุกมีขยะเข้าสู่โรงผลิตก๊าซ 

ชีวภาพเพียงวันละ	3	ตัน	จึงทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอยู่นั้น 

ไม่เหมาะสมกับพื้นที่เทศบาลตำบลสามชุก

	 สรปุผลการวเิคราะหก์ารจดัการขยะเพือ่ผลติกา๊ซชวีภาพ

ของชุมชนในเทศบาลตำบลสามชุกได้ดัง	ภาพประกอบ	5
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3. รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซ  

     ชีวภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

	 จากสภาพปัญหาและอุปสรรคของทั้ง	 2	 ชุมชน	 คือ	 

เทศบาลตำบลเบิกไพร	 และเทศบาลตำบลสามชุก	 ผู้วิจัยได้	 

เสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ	 

โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งประกอบด้วย	

	 ความพอประมาณ	หมายถึง	 ความพอดี	 ไม่มากเกินไป

ไม่น้อยเกินไป	 ซึ่งในการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพใน	 

ระดับชุมชนนั้น	 ชุมชนต้องมีการตั้งจุดเก็บรวบรวมขยะเพื่อลด

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะส่งเสริม	 

ให้ประชาชนในชุมชนนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผลิตก๊าซ	 

ชีวภาพเพื่อใช้แทนก๊าซหุงต้ม	 ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายด้าน

พลังงานของครัวเรือนด้วย	 อีกทั้งยังต้องดูแลบำรุงรักษา	 

เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อ	 

ให้ได้ปริมาณพลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน	

และใช้พลังงานที่ผลิตได้อย่างประหยัด	 นอกจากนี้ในอนาคต

หากพลังงานที่ผลิตได้มีปริมาณมากเกินความต้องการ	 ก็นำไป

ขายให้ครัวเรือนอื่นในราคาถูก	 หรือนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าไว้

ใช้ภายในชุมชน	

	 ความมีเหตุผล	 หมายถึง	 การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล	

ดังนั้น	 การเลือกกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะต้องมี

ความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	 ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน	 โดยคำนึงถึงวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่	 (ขยะอินทรีย์	 

หรือมูลสัตว์)	 มาผลิตก๊าซชีวภาพ	 อีกทั้งยังต้องพัฒนาวิธีการ	 

เก็บรวบรวมขยะให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน

รวมถึงต้องเลือกเลือกใช้อุปกรณ์ให้มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณ

ขยะอินทรีย์หรือมูลสัตว์ที่มีอยู่ในพื้นที่	 และเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม	 

ในการรวบรวมขยะ	

	 มีระบบภูมิคุ้มกัน	 หมายถึง	 การเตรียมความพร้อมกับ	 

การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น	 ซึ่งการดำเนินการจัดการขยะ	 

เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพนั้น	 ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนผลิต	 

พลังงานใช้เองทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน	ส่งเสริมให้	 

ภาพประกอบ 5 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพของชุมชนในเทศบาลตำบล
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รองรับขยะไดถึง 15 ตันตอวัน แตเทศบาลตําบลสามชุกมีขยะเขาสูโรงผลิตกาซชีวภาพเพียงวันละ 3 ตัน จึงทําใหเครื่องจักร
อุปกรณที่มีอยูน้ันไมเหมาะสมกับพื้นที่เทศบาลตําบลสามชุก 

สรุปผลการวิเคราะหการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพของชุมชนในเทศบาลตําบลสามชุกไดดัง  ภาพประกอบ 5 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 5 สรุปผลการวิเคราะหการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพของชุมชนในเทศบาลตําบลสามชุก 
 

3. รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากสภาพปญหาและอุปสรรคของทั้ง 2 ชุมชน คือ เทศบาลตําบลเบิกไพร และเทศบาลตําบลสามชุก ผูวิจัยไดเสนอ
รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงประกอบดวย 
 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไมมากเกินไปไมนอยเกินไป ซ่ึงในการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพใน
ระดับชุมชนน้ัน ชุมชนตองมีการตั้งจุดเก็บรวบรวมขยะเพื่อลดคาใชจายในการขนสง สงเสริมใหประชาชนคัดแยกขยะสงเสริม
ใหประชาชนในชุมชนนําวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นมาผลิตกาซชีวภาพเพื่อใชแทนกาซหุงตม ซ่ึงเปนการลดรายจายดานพลังงาน
ของครัวเรือนดวย อีกทั้งยังตองดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณที่มีอยูใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดปริมาณ
พลังงานที่เพียงพอตอความตองการของชุมชน และใชพลังงานที่ผลิตไดอยางประหยัด นอกจากน้ีในอนาคตหากพลังงานที่ผลิต
ไดมีปริมาณมากเกินความตองการ ก็นําไปขายใหครัวเรือนอ่ืนในราคาถูก หรือนําไปผลิตกระแสไฟฟาไวใชภายในชุมชน 

Context 
- นโยบายของกระทรวงพลังงานดานการแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงาน 
- สภาพเศรษฐกิจท่ีน้ํามันราคาแพง ทําใหประชาชนมีความสนใจ และเล็งเห็นความสําคัญของการผลิตกาซชีวภาพ 
- ไดรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

Product 
- ปริมาณพลังงานท่ีไดมี
ความเพียงพอตอ 23 
ครัวเรือน ซ่ึงคิดเปน 
รอยละ 100 ของครัวเรือน
ในพื้นท่ี 
- ปริมาณขยะอินทรีย
ลดลงวันละ 3 ตัน 
- ลดคากาซหุงตมไดเดือน
ละ 300 บาทตอครัวเรือน 
- เทศบาลสามารถ
ประหยัดคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ในการเก็บขนขยะไปกําจัด 
ณ เทศบาลตําบล 
ศรีประจันต ไดวันละ
ประมาณ 20 ลิตร และ
ประหยัดคากําจัดขยะได 
วันละ 1,400-2,100 บาท 

Impact 
- เกิดแหลงเรียนรูดาน
พลังงานและเศรษฐกิจ
พอเพยีงในชุมชน,  
มีวิทยากรดานพลังงานใน
ชุมชน, มีการเผยแพรออกสู
สาธารณะ 
- ลดปริมาณของกาซ

คารบอนไดออกไซดสูชั้น

บรรยากาศไดถึง 69.76 ตัน

คารบอนไดออกไซดตอป  

- มีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง แตประสิทธิภาพ
ของเครื่องจักรในการผลิต
กาซชีวภาพลดลงรอยละ 
50 เนื่องจากเครื่องจักร
อุปกรณมีสภาพชํารุด 
 

Input 
ปจจัยของชุมชน 
- อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว  
มีโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ในพื้นท่ี รวมท้ังเปนแหลงทองเท่ียว จึง
สงผลใหมีปริมาณขยะอินทรียจํานวน
มาก 
การบริหารจัดการ 
- เทศบาลตําบลสามชุกไดจัดสรร
งบประมาณจํานวน 705,100 บาท และ
ไดรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน เปนเงินจํานวน 
6,000,000 บาท 
- บุคลากรมีจํานวนนอยและขาดความรู
ดานการบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ 
- โรงผลิตกาซชีวภาพสามารถรองรับ
ขยะอินทรียไดปริมาณ 15 ตันตอวัน 
วัตถุดิบ 
- มีขยะอินทรียท่ีใชผลิตกาซชีวภาพอยู
ในพื้นท่ี แตมีปริมาณนอยกวาท่ี
เครื่องจักรรองรับได 

Process 
การจัดการขยะเพื่อผลิตกาซ
ชีวภาพ 
มีการคัดแยกขยะอินทรีย ณ 
แหลงกําเนิด โดยใสภาชนะ
รองรับท่ีทางเทศบาล
จัดเตรียมไวให (ถังพลาสติกสี
ขาวขุน) จากนั้นทางเทศบาล
จะทําการเก็บรวบรวมและ
เก็บขนทุกวันไดปริมาณขยะ
อินทรียวันละ 3 ตัน เพื่อ
ปอนเขาสูโรงผลิตกาซชีวภาพ 
เมื่อไดกาซชีวภาพจัดบริการ
ใหประชาชนจํานวน 23 
ครัวเรือน 
การมีสวนรวมของ
ประชาชน 
ประชาชนเขามามีสวนรวม
ต้ังแตการรับฟงขอมูล 
ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผล 

ปญหาและอุปสรรคของการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพ 

- การเก็บรวบรวมขยะอินทรียคอนขางลําบาก เนื่องจากไมมีจุดศูนยกลางในการรวบรวม 
- เครื่องจักรอุปกรณมีสภาพชํารุด ทําใหประสทิธิภาพในการผลิตกาซชีวภาพลดลงรอยละ 50 
- ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักร  
- ขาดงบประมาณในการบํารุงรักษาเครื่องจักร 
- เครื่องจักรอุปกรณไมเหมาะสมกับพื้นท่ีเทศบาลตําบลสามชุก 
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วันวิสา โคกครุฑ วิสาขา ภู่จินดา จำลอง โพธิ์บุญ 

มีการเลี้ยงสุกรในครัวเรือนเพื่อให้มีปริมาณวัตถุดิบที่ผลิตก๊าซ	 

ชีวภาพที่เพียงพอ	และส่งเสริมให้บุคลากรในชุมชนมีองค์ความ	 

รู้ด้านการจัดการพลังงาน	 อีกทั้งยังต้องหาแนวทางในการนำ	 

ขยะอื่นๆ	 ที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตพลังงานนอกจากนี้อาจมีการ	 

จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำรายได้บางส่วนไปจัดสรรเป็น	 

งบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในการดำเนิน	 

การให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	 

และยั่งยืน	

	 เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม	 หมายถึง	 ความรอบรู้ใน	 

สาขาวิชาการต่างๆ	 และการมีความตระหนัก	 ซึ่งในการจัดการ	 

ขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนนั้น	 ผู้บริหารองค์กร	 

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญ	 ประชาชนต้องมีความรู้  

ความเข้าใจ	 เกิดความตระหนัก	 และมีจิตสำนึกในการจัดการ	 

ขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ	 เพราะแหล่งพลังงานสำรองของ	 

ประเทศก็ลดน้อยลง	 และปัญหาขยะก็เพิ่มมากขึ้น	 ดังนั้น	 

ประชาชนในชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในดำเนินงานของชุมชน	 

โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก	รวมถึงการนำภูมิปัญญา	 

ของท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซ	 

ชีวภาพ	 เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยี	 และเพื่อให้ชุมชนสามารถ	 

ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ได้ด้วยตนเองโดยใช้ภูมิปัญญา	 

ที่มีอยู่ในท้องถิ่น	ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซ	 

ชีวภาพ	 ย่อมมีมลพิษเกิดขึ้นไม่มากก็น้อย	 อาจส่งผลกระทบ	 

ต่อระบบนิเวศ	 สุขภาพของประชาชน	 ดังนั้น	 ทุกคนในชุมชน	 

ต้องใช้ความรู้ที่มีอยู่มาดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น	 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีคุณธรรมในการจัดการขยะเพื่อ	 

ผลิตก๊าซชีวภาพ	

	 โดยรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซ

ชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถสรุปได้	

ดังภาพประกอบ	6	
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ภาพประกอบ 6 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สรุปและอภิปรายผล 
การจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวและขยะอินทรียในระดับชุมชนน้ัน สามารถดําเนินการไดโดย

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเล็งเห็นความสําคัญของปญหา ความตองการของชุมชน จากน้ันมีการกําหนดเปน
นโยบายหรือกิจกรรม โดยใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมตั้งแตรับฟงขอมูลจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และบุคลากรของกระทรวงพลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผล ซ่ึงการที่ประชาชนใหความรวมมือน้ันเปนส่ิงสําคัญที่จะ
ทําใหการดําเนินการประสบความสําเร็จ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของศราพร ไกรยะปกษ (2553) ที่กลาววาการ
ดําเนินการจัดการพลังงานชุมชนน้ันตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ในการจัดการพลังงานชุมชน ซ่ึงจะนําไปสู
การตอบสนองความตองการของประชาชนในชุมชนไดอยางแทจริง และสอดคลองกับผลการศึกษาของนงนุช ใจโต (2548) ที่
กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนมีผลตอความสําเร็จของการจัดการขยะชุมชนเน่ืองจากประชาชนมีสวนผลักดันให
โครงการดําเนินการอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีการจัดการขยะเพื่อผลิตกาซชีวภาพยังชวยลดปญหาดานส่ิงแวดลอม ลดคาใชจาย
ดานพลังงาน รวมทั้งทําใหชุมชนมีแหลงพลังงานไวใชเองภายในชุมชน ซ่ึงเปนการลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศอีก

ความพอประมาณ 
- ลดคาใชจายในการขนสงโดยการต้ังจุดเก็บรวบรวม 
- สงเสริมใหประชาชนคัดแยกขยะ 
- สงเสริมใหประชาชนผลิตกาซชีวภาพใชแทนกาซหุงตม 
- ดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณท่ีมีอยูใหใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
- ใชพลังงานท่ีผลิตไดอยางประหยัด และใชแทน
พลังงานท่ีตองซ้ือ โดยไมเอาความสะดวกเปนท่ีต้ัง 
- ในอนาคตหากพลังงานท่ีผลิตไดมีปริมาณมากเกิน
ความตองการ ก็นําไปขายใหครัวเรือนอ่ืน หรือนําไปผลิต
กระแสไฟฟาไวใชภายในชุมชน 

ความรู 
- นําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใช 
 

คุณธรรม 
- ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญ 
- สรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชน 
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
- ดูแลผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้น 

 

 
มีเหตุผล 
- ใชขยะอินทรียหรือมูลสัตวท่ีมีอยูในพื้นท่ีมาผลิต 
กาซชีวภาพ 
- พัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมขยะอินทรียหรือมูลสัตว 
ใหเหมาะสมกับสภาพความเปนอยูของชุมชน 
- เลือกใชอุปกรณใหมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณ 
ขยะอินทรียหรือมูลสัตวท่ีมีอยูในพื้นท่ี 
- เลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการรวบรวมขยะ 

 
 

 
มีภูมิคุมกัน 
- สงเสริมใหประชาชนผลิตพลังงานใช
เองท้ังในระดับครัวเรือนและระดับ
ชุมชน 
- สงเสริมใหมีการเลี้ยงสุกรในครัวเรือน 
- สงเสริมใหบุคลากรในชุมชนมีองค
ความรูดานการจัดการพลังงาน 
- หาแนวทางในการนําขยะอ่ืน ๆ ท่ีมี
อยูในชุมชนมาผลิตพลังงาน 
- จัดต้ังกลุมวิสาหกิจชุมชน  

 

ภาพประกอบ 6	รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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สรุปและอภิปรายผล 
การจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะ

อินทรีย์ในระดับชุมชนนั้น	 สามารถดำเนินการได้โดยผู้บริหาร	 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเล็งเห็นความสำคัญของปัญหา		 

ความต้องการของชุมชน	 จากนั้นมีการกำหนดเป็นนโยบาย	 

หรือกิจกรรม	 โดยให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่	 

รับฟังข้อมูลจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากร	 

ของกระทรวงพลังงาน	ตลอดจนการติดตามประเมินผล	ซึ่งการ	 

ที่ประชาชนให้ความร่วมมือนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การ

ดำเนินการประสบความสำเร็จ	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา	 

ของศราพร	 ไกรยะปักษ์	 (2553)	 ที่กล่าวว่าการดำเนินการ	 

จัดการพลังงานชุมชนนั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ	 

ประชาชนในพื้นที่ในการจัดการพลังงานชุมชน	 ซึ่งจะนำไปสู่	 

การตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนได้อย่าง	 

แท้จริง	และสอดคล้องกับผลการศึกษาของนงนุช	ใจโต	(2548)		 

ที่กล่าวว่า	 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อความสำเร็จ	 

ของการจัดการขยะชุมชนเนื่องจากประชาชนมีส่วนผลักดันให้	 

โครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้การจัดการขยะ	 

เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	 ลดค่า	 

ใช้จ่ายด้านพลังงาน	 รวมทั้งทำให้ชุมชนมีแหล่งพลังงานไว้	 

ใช้เองภายในชุมชน	 ซึ่งเป็นการลดการนำเข้าพลังงานจาก	 

ต่างประเทศอีกด้วย	 ในการดำเนินการดังกล่าวนั้น	 จะเกิด

วิทยากรด้านพลังงาน	 และศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานในชุมชน		 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนพดล	ณ	 เชียงใหม่	 (2551)		 

ที่กล่าวว่าการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเป็นการรักษา	 

สิ่งแวดล้อม	 ลดความขัดแย้งระหว่างฟาร์มสุกรกับชุมชน	 

ลดภาวะโลกร้อน	 รวมทั้งไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวน	 

นอกจากนี้การใช้ก๊าซชีวภาพเป็นการส่งเสริมให้ใช้พลังงาน	 

ทดแทนและลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ	 รวมทั้งชุมชน	 

สามารถพึ่งตนเองด้านพลังงานได้	 ซึ่งปัญหาและอุปสรรคใน	 

การดำเนินการคือ	งบประมาณไม่เพียงพอ	บุคลากรมีจำนวนน้อย	 

อุปกรณ์ไม่เพียงพอ	 และไม่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่	

นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องวัตถุดิบไม่เพียงพอ	 ซึ่งสอดคล้อง	 

กับผลการวิจัยของอานนท์	 เอี่ยมไธสง	 (2545)	 และจักรพงษ์		 

วงศาพาน	 (2542)	 ที่กล่าวถึง	 ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต	 

ก๊าซชีวภาพ	 คือ	 มูลสัตว์ไม่เพียงพอ	 ขาดบุคลากรที่มีความรู้	 

ความเข้าใจในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์	 และขาด	 

งบประมาณในการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์	 ดังนั้น	 

การจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ	 

พอเพียงนั้น	 ควรส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะแล้วนำขยะ	 

อินทรีย์หรือมูลสัตว์ไปหมักเพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพใช้ในระดับ	 

ครัวเรือน	 และระดับชุมชน	 ในการนี้ควรเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม	 

ตั้งเป็นจุดรวบรวมขยะ	และพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมให้เหมาะสม	 

กับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน	เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	 

ส่งเสริมให้ประชาชนผลิตก๊าซชีวภาพใช้แทนก๊าซหุงต้ม	โดยไม่	 

เอาความสะดวกเป็นที่ตั้งและใช้พลังงานที่ผลิตได้นั้นอย่าง	 

ประหยัด	 ประกอบกับการผลิตก๊าซชีวภาพนั้นต้องเลือกอุปกรณ์	 

ที่เหมาะสมกับปริมาณวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่	 และมีการบำรุง	 

รักษาเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมี	 

ประสิทธิภาพสูงขึ้น	 ในอนาคตหากพลังงานที่ผลิตได้มีปริมาณ	 

มากเกินความต้องการ	 ก็นำไปขายให้ครัวเรือนอื่น	 หรือนำไป	 

ผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ภายในชุมชน	 และให้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน	 

เพื่อนำรายได้บางส่วนไปจัดสรรเป็นงบประมาณในการซ่อมแซม	 

บำรุงรักษาอุปกรณ์ในการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและ	 

สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	การสร้างภูมิคุ้มกัน	 

ให้กับชุมชนในด้านพลังงานโดยผลิตพลังงานไว้ใช้เองภายใน	 

ชุมชน	 ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสุกรในครัวเรือน	 ส่งเสริมให้บุคลากร	 

ในชุมชนมีองค์ความรู้ด้านการจัดการพลังงาน	 และหาแนวทาง	 

ที่นำขยะในชุมชนมาผลิตพลังงานในรูปแบบต่างๆ	 นอกจากนี้	 

การมีส่วนร่วมของประชาชน	 การสร้างความตระหนักและ

จิตสำนึกของประชาชน	 รวมถึงการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา	 

ประยุกต์ใช้	ก็จะทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะทั่วไป 

	 	 	 1.1)	 ควรมีการรับมูลสัตว์หรือขยะอินทรีย์ใน	 

พื้นที่ใกล้เคียงมากำจัดซึ่งเกิดเป็นเครือข่าย	 ทำให้มีวัตถุดิบ	 

เพียงพอในการป้อนเข้าสู่บ่อหมักเพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพไว้	 

ใช้ภายในชุมชนและช่วยกำจัดขยะให้ชุมชนอื่นด้วย	

	 	 	 1.2)	 ในอนาคตถ้ามีขยะปริมาณมาก	 ควรมี	 

การนำก๊าซชีวภาพที่เหลือไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อแจกจ่าย

ใช้ภายในชุมชนอย่างเพียงพอ	

	 	 	 1.3)	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการฝึกอบรม	 

ให้ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการใช้และการจัดการบำรุงรักษา	 

อุปกรณ์อย่างถูกวิธีเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา	

	 	 	 1.4)	 สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์		 

เช่น	 สุกร	 วัว	 นำมูลสัตว์มาผลิตก๊าซชีวภาพใช้ในระดับครัวเรือน	

ทำให้เกิดการจัดการพลังงานอย่างทั่วถึงในชุมชน	และเกิดความ	 

ยั่งยืน	

	 	 	 1.5)	 ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ในการผลิตก๊าซ	 

ชีวภาพให้มีความแข็งแรง	 ทนทานมากขึ้น	 โดยการนำภูมิ	 

ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้	 เพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่าง	 

มีประสิทธิภาพและยั่งยืน	
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	 1.6)	 ควรมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 เพื่อนำรายได้	 

มาใช้เป็นงบประมาณในการบริหารจัดการพลังงานชุมชน	 และ	 

เป็นการสร้างอาชีพให้ประชาชนในชุมชนอีกด้วย	

 2) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

	 	 	 2.1)	 ในการศึกษาครั้งต่อไป	 ควรมีการประเมิน	 

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตก๊าซ	 

ชีวภาพในแต่ละชุมชน	 ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้	 รายรับ	 

รายจ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชนในชุมชนโดยทำการ	 

ศึกษาเชิงลึกจากประชาชนผู้ใช้งานจริง	 เพื่อให้ผลการศึกษา	 

สมบูรณ์มากขึ้น	

	 	 	 2.2)	 ควรนำรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการ	 

ขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนตามหลักปรัชญา	 

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในชุมชน	 แล้วทำการประเมินผล	 

เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงรูปแบบของการจัดการขยะเพื่อ	 

ผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ	 

พอเพียงให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	
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ศึกษาและออกแบบชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับเกษตรกรกรผู้ปลูกทุเรียน 

ในจังหวัดจันทบุรี 
Studies and Design Durian Harvest Kits for Agriculture Industry 

in Chanthaburi 
 

เข็มชาติ เชยชม อภิสักก์	สินธุภัค	อุดมศักดิ์	สาริบุตร	

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
 

บทคัดย่อ 

	 	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาและออกแบบชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน	 

ในจังหวัดจันทบุรี	 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีที่ได้	 

สร้างขึ้น	 และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีต่อชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนที่ได้สร้างขึ้น	 โดย	 

ศึกษา	 ด้านหน้าที่ใช้สอย	 ด้านสะดวกสบายในการใช้งาน	 และด้านความปลอดภัย	 ของชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับ	 

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีเป็นหลัก	

	 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ	 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเป็นอาชีพหลักจำนวน	 100	 คน	 แบ่งตามอำเภอละ	 10	 คน	 

ผู้วิจัยได้คัดเลือกพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในงานวิจัย	จำนวน	12	คน	แบ่งเป็น	ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคกลไก	 

จำนวน	 3	 คน	 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบจำนวน	 3	 คน	 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรกรรมจำนวน	 3	 คน	 และผู้เชี่ยวชาญ	 

ทางด้านวิชาการเกษตรจำนวน	3	คน	เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่แบบสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทาง	 

ในการออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดทุเรียน	 แบบประเมินความ	 

คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี		 

แบบจดประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี	 แบบประเมินความ	 

คิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรที่มีต่อชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี	 วิเคราะห์ผล	 

โดยใช้ค่าสถิติ	ค่าเฉลี่ย	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 	 ผลสรุปการศึกษาและแนวความคิดในการออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูก	 

ทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีโดยมีลักษณะดังนี้	คือการออกแบบชุดอุปกรณ์ควรเป็นไปในทางลักษณะของชุดอุปกรณ์ที่แบ่งเป็น	2	ชิ้น	 

แยกกัน	 อุปกรณ์ชิ้นแรกเป็นอุปกรณ์ตัดผลทุเรียนจากต้นทุเรียน	 และอุปกรณ์ชิ้นที่สองเป็นอุปกรณ์สำหรับรองรับผลทุเรียนหลังที่	 

ใช้อุปกรณ์ตัดผลทุเรียนลงมาแล้ว	 โดยการออกแบบได้ยึดหลักในเรื่องของการใช้งานที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเก็บเกี่ยวผล	 

ทุเรียนแบบดั้งเดิมของแรงงานเก็บ	 การเคลื่อนไหวที่สะดวกรวดเร็วให้ความคล่องตัวในการใช้งาน	 วัสดุที่นำมาใช้เป็นอะลูมิเนียม	 

น้ำหนักเบาแต่ให้ความแข็งแรงสูง	 และทนทานต่อสภาวะแวดล้อมความเป็นกรดด่างจากสารเคมีในสวน	 กลไกการถอดประกอบ	 

ชิ้นส่วนไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน	โดยการออกแบบได้คำนึงถึงลักษณะของต้นทุเรียนที่แตกต่างกันไปของพันธุ์ทุเรียน	

	 	 ผลสรุปจากการศึกษาประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี	 

พบว่า	 1)	 ทางด้านคุณภาพของผลผลิต	 ผลทุเรียนที่ได้จากการทดสอบมีความสมบูรณ์	 ไม่เกิดความเสียหายจากการเก็บเกี่ยว		 

จำนวนของผลผลิตที่มีแนวโน้มจะเกิดความเสียหายน้อยลง	 2)	 ทางด้านความปลอดภัย	 สามารถเก็บผลผลิตได้อย่างปลอดภัย	 

ลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บเกี่ยวและรับผลผลิตลงได้	 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์เก็บ	 

และรับผลทุเรียน	 ควรปรับปรุงในส่วนของใบมีดตัดผลทุเรียนและวัสดุรองรับผลทุเรียนเพื่อให้สามารถรักษาผลทุเรียนได้ดียิ่งขึ้น	 

	 ผลสรุปจากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมี	ดังนี้	คือ	ด้านหน้าที่	 

ใช้สอย	ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน	และด้านความปลอดภัย	โดยพบว่า	ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากชุดอุปกรณ์ที่	 

สร้างขึ้น	 ในภาพรวมของประสิทธิภาพ	มีความเหมาะสมปานกลาง	 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.79	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเฉลี่ย	 

เท่ากับ	 0.59	 ส่วนผลการประเมินของกลุ่มเกษตรกรในส่วนของการตรวจประเมินความคิดเห็นชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนที่	 

ได้ออกแบบและสร้างขึ้น	 ในภาพรวมของด้านต่างๆซึ่งในส่วนของการออกแบบยังคงต้องพิจารณาให้ได้ความเหมาะสมที่สูงขึ้น		 

แต่ในด้านการใช้งานจริงนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมากซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรที่ระบุในงานวิจัยชิ้นนี้	 โดยมีค่าเฉลี่ย	 

เท่ากับ	4.15	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	0.62	

คำสำคัญ :	ชุดอุปกรณ์	ทุเรียน	จันทบุรี	
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Abstract 
	 	 The	research	intended	to	study	and	design	the	harvest	equipment	for	fruit	growers	in	Chanthaburi	province		 

and	to	the	store	the	harvest	equipment	for	fruit	growers	in	Chanthaburi	province.	Lastly	to	determine	the	attitudes	of		 

farmers	towards	a	better	equipment	and	get	better	at	keeping	up	the	front	of	the	house.	The	convenience	of	use.	And	 

safety.	Of	the	equipment	and	get	better	for	fruit	growers	in	Chanthaburi.	

	 	 The	samples	used	 in	this	research.	Growers	fruit	 is	 the	main	occupation	of	 the	100	people	by	District	10	 

personnel	 who	were	 selected	 by	 the	 panel	 of	 experts	 and	 professionals	 in	 research,	 12	 participants,	 divided	 into		 

expert	technical	mechanism	of	three	experts	in	the	design	of	three.	The	Professor	of	Agriculture,	3,	and	a	Professor	of		 

Agriculture,	3	tools	used	 in	the	study	 included	 interviews	with	farmers	and	experts	 to	find	ways	to	design	and	build		 

equipment	and	get	better	for	the	farmers	who	grow	fruit.	in	fruit.	Assessment	of	experts	and	professionals	who	have		 

the	equipment	and	get	better	for	fruit	growers	in	Chanthaburi	province.	Statistical	analysis	of	the	mean.	

	 	 The	 study	 results	 and	 concepts	 to	 design	 and	 build	 equipment	 for	 storing	 and	 durian	 fruit	 growers	 in		 

Chanthaburi	Province,	with	the	following	characteristics.	Equipment	should	be	designed	in	the	style	of	the	kit	is	divided		 

into	two	separate	pieces	of	equipment	as	the	first	fruit	of	the	durian.	The	second	device	is	a	device	used	to	support		 

the	fruit	after	cutting	down	the	fruit.	The	design	principles	in	relation	to	the	behavior	of	applications	to	reap	the	fruit	of		 

labor,	a	traditional	store.	Movement	speed	and	flexibility	of	use.	The	material	used	is	aluminum	light	weight	but	high	 

strength.	 And	 tolerance	 to	 environmental	 pH	 of	 the	 chemicals	 in	 the	 garden.	Mechanism	 assembly,	 which	 is	 not		 

complicated.	The	design	took	into	account	the	characteristics	of	the	fruit	of	different	varieties	of	fruit.	

	 	 The	 study	 results	 and	 concepts	 to	 design	 and	 build	 equipment	 for	 storing	 and	 durian	 fruit	 growers	 in		 

Chanthaburi	Province,	with	the	following	characteristics.	Equipment	should	be	designed	in	the	style	of	the	kit	is	divided		 

into	two	separate	pieces	of	equipment	as	the	first	fruit	of	the	durian.	The	second	device	is	a	device	used	to	support		 

the	fruit	after	cutting	down	the	fruit.	The	design	principles	in	relation	to	the	behavior	of	applications	to	reap	the	fruit	of		 

labor,	a	traditional	store.	Movement	speed	and	flexibility	of	use.	The	material	used	is	aluminum	light	weight	but	high		 

strength.	 And	 tolerance	 to	 environmental	 pH	 of	 the	 chemicals	 in	 the	 garden.	Mechanism	 assembly,	 which	 is	 not	 

complicated.	The	design	took	into	account	the	characteristics	of	the	fruit	of	different	varieties	of	fruit.	

	 	 The	results	of	 the	performance	of	 the	equipment	and	get	better	 for	 fruit	growers	 in	Chanthaburi	province,		 

found	that	1)	the	quality	of	output.	Better	results	from	the	tests	are	complete.	Damage	from	harvesting.	The	number	of		 

products	likely	to	cause	less	damage	to	the	second)	on	the	safe	side.	Can	be	produced	safely.	Reduce	the	harm	that		 

might	 result	 from	 the	 harvest	 and	 the	 yield	 down.	 Feedback	 from	 the	 test	 kit	 and	 get	 better.	 Improvement	 of	 the		 

cutting	blade	and	the	material	support	of	durian,	durian	fruit	in	order	to	protect	them	better.	

	 	 The	 results	 of	 the	 study	 group	 of	 experts	 and	 professionals	 and	 farmers	with	 better	 equipment	 and	 get		 

better	at	keeping	up	 the	 front	of	 the	house.	The	convenience	of	use.	Security	and	 the	evaluation	of	experts	 in	 the	 

assessment	 are	 set	 to	 get	 better	 and	 the	overall	 design	and	build	 the	appropriate	medium.	The	average	 standard		 

deviation	 was	 3.79	 with	 a	mean	 of	 0.59	 assessments	 of	 farmers	 in	 the	 audit	 are	 set	 to	 get	 better	 and	 that	 has	 

designed	and	built	by	a	whole	lot	of	sense.	The	average	standard	deviation	was	4.15	with	a	mean	of	0.62.	

 

Keywords : Kits,	Durian,	Chanthaburi	
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บทนำ 
	 จังหวัดจันทบุรีขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้	เป็นจังหวัด	 

ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีจดจำได้ง่ายเพราะผู้คนส่วนใหญ่นึกถึงผลไม้	 

ซึ่งมีมากมายหลายชนิด	 ทั้งผลไม้พื้นเมืองและผลไม้ต่างเมือง	 

เนื่องด้วยจังหวัดจันทบุรีมีสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศที่	 

เหมาะสมกับการเพาะปลูก	 ดังนั้นการทำเกษตรกรรม	 สำหรับ	 

ผลไม้พื้นเมืองที่ทำการเพาะปลูกตั้งแต่ดั้งเดิมนั้นมีทั้ง	 เงาะ		 

มังคุด	 ลองกอง	 ลางสาด	 และ	 ทุเรียน	 (กรมวิชาการเกษตร	 

จังหวัดจันทบุรี	:	2552	)	

	 ทุเรียน	 นั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้	 ส่วนราชินี	 

ของผลไม้นั้นคือมังคุด	 ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ		 

คือ	 ผลใหญ่	 เปลือกมีหนามแหลมคม	 เมื่อแกะเปลือกออก	 

จะพบเนื้อทุเรียนเป็นสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองเข้มหรือส้มเข้ม		 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของทุเรียน	 ซึ่งมีหลายสายพันธุ์อาทิ	

เช่น	 พันธุ์หมอนทอง	 ชะนี	 กระดุม	 อีหนัก	 ก้านยาว	 พวงมณี		 

และพันธุ์ชายมะไฟกบนพคุณ	 เป็นพันธุ์ทุเรียนท้องถิ่นของ	 

จังหวัดจันทบุรี	 และมีสายพันธุ์ที่ได้ทำการผสมพันธุ์ขึ้นมาใหม่		 

คือพันธุ์นวลทองจันทร์	 เป็นพันธุ์ทุเรียนที่ผสมพันธุ์กันระหว่าง	 

พันธ์ุหมอนทอง	 และพันธุ์พวงมณี	 ผลที่ได้คือเนื้อของทุเรียน	 

ที่มากได้จากพันธุ์หมอนทอง	 และรสชาติหวานละมุนของพันธุ์	 

นวลทองจันทร์	

	 ปัจจุบันนี้จังหวัดจันทบุรีนั้นได้มีเกษตรกรทำการ	 

เพาะปลูกทุเรียนอย่างแพร่หลาย	 ในแต่ละปีจังหวัดจันทบุรี	 

มีการส่งออกผลผลิตทุเรียนไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก		 

ได้แก่	ประเทศจีน	ไต้หวัน	สร้างมูลค่าการส่งออกไปต่างประเทศ	 

ปีละหลายพันล้านบาท	ซึ่งการทำสวนทุเรียนมีวิธีการปลูกแบบ	 

เชิงเดียวหรือปลูกผสมผสานกับผลไม้อื่นปนกันไป	 เมื่อถึงช่วง	 

ฤดูกาล	 เก็บเกี่ยวนั้นเกษตรกรก็จะใช้ผู้ปฏิบัติงานจำนวน	 2	 คน	 

หรือมากกว่านั้น	โดยใช้	1	คนขึ้นไปบนต้นทุเรียนใช้มีดพับหรือ	 

ขอเกี่ยวตัดผลทุเรียนที่สุกแล้วโยนลงมาจากต้นทุเรียน	 โดยมี	 

ผู้รับอยู่ด้านล่าง	 โดยเกษตรกรนิยมใช้กระสอบข้าวสารที่ทำ	 

จากเส้นใยป่าน	 (ชาวบ้านเรียกกระสอบเต้)	 โดยอาศัยความไว	 

และทักษะในการรับผลทุเรียน	 การตวัดกระสอบเพื่อคลุมผล	 

ทุเรียนก่อนที่ผลทุเรียนจะตกสู่พื้น	 เมื่อเกษตรกรทำการเก็บเกี่ยว	 

ผลผลิตเสร็จจะทำการคัดแยกขนาดผลทุเรียนตามที่ตลาด

ต้องการ	 คัดแยกหัวและหาง	 เพื่อทำการจำหน่ายออกสู่ตลาด	 

ต่อไป	

	 จากกการที่ผู้วิจัยได้สังเกต	 ทำการสัมภาษณ์	 รวมถึง	 

ลงมือสัมผัสด้วยตนเอง	ปัญหาที่ผู้วิจัยได้พบคือเกษตรกรที่เก็บ	

เกี่ยวผลทุเรียนนั้นมีความเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดจากการรับผล

ทุเรียน	 ถ้าไม่มีประสบการณ์และทักษะในการรับผลทุเรียน	 

อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้	 เนื่องจากผลของทุเรียนมีหนาม	 

แหลมคม	 และผลของทุเรียนตกจากที่สูงทำให้เกิดอันตราย	

เช่น	ผลทุเรียนตกกระแทกศีรษะ	บาดเจ็บตามลำตัว	แขน	และ	 

ขา	 เป็นต้น	 โดยมีเกษตรกรได้รับบาดเจ็บจากการเก็บเกี่ยวรับ	 

ผลทุเรียนและส่งทำให้ผลผลิตเสียหายอีกด้วย	 เช่น	 หนามหัก		 

ก้านผลหัก	 เกิดผลทุเรียนเน่าได้ง่ายเนื่องจากสาเหตุที่เชื้อ	 

แบคทีเรียที่อยู่ตามพื้นดินจะเข้าไปตามรอยแตกทำให้ผลเน่า	 

ได้ง่าย	 และผลผลิตไม่มีคุณภาพและเสียราคา	 (ศูนย์วิจัยพืช	 

สวนจันทบุรี	:	2554)	

	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะทำโครงการศึกษา	 

และออกแบบชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับเกษตรกร

ผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี	 ให้มีรูปแบบและลักษณะการใช้	 

งานที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อ	 

ลดอันตรายจากการรับผลทุเรียนทำให้เกิดความปลอดภัยใน	 

การเก็บเกี่ยวผลผลิต	 และผลผลิตที่ได้มีความสมบูรณ์ตามที่	 

ตลาดต้องการทำให้ขายผลผลิตได้ราคาที่ดี	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาและออกแบบชุดอุปกรณ์เก็บและรับผล	 

ทุเรียนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี	

	 2.	 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์เก็บและรับผล	 

ทุเรียนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีที่ได้	 

สร้างขึ้น	

	 3.	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่ม	 

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน	 ที่มีต่อชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียน	 

ที่ได้สร้างขึ้นในแต่ละด้านดังนี้	 ด้านหน้าที่ใช้สอย	 ด้านสะดวก	 

สบายในการใช้งาน	และด้านความปลอดภัย	

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
	 1.	 รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการศึกษาจากหนังสือที่เกี่ยวข้อง	 

ทางภาคทฤษฎี	 เอกสาร	ตำรา	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	การลงพื้น	 

ที่เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น	

	 2.	 ทำการสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลเบื้องต้น	 

สำหรับการออกแบบชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับ	 

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี	

	 3.	 ทำการลงพื้นที่เพื่อใช้แบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง 

	 4.	 ทำการสรุปผลแล้วทำการวิเคราะห์เพื่อทำการ

ออกแบบ	

	 5.	 ทำการออกแบบร่าง	Sketch	Design	จำนวน	3	แบบ 

	 6.	 ทำการคัดเลือกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบ	 

ร่างทั้ง	3	แบบ	

	 7.	 พัฒนาแบบร่าง	Sketch	Design	จากคำแนะนำของ	 

ผู้เชี่ยวชาญให้เหลือ	1	แบบ	
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	 8.	 ทำการเขียนแบบเพื่อการผลิต	

	 9.	 ทำการผลิตชิ้นงาน	 แสดงกรรมวิธีการผลิตแต่ละ	 

ขั้นตอน	พร้อมถ่ายรูปอธิบาย	

	 10.	นำชิ้นงานที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้วไปทดสอบเพื่อ	 

หาประสิทธิภาพกับสวนทุเรียนตัวอย่าง	 โดยผู้วิจัยเป็นผู้

ทำการทดสอบประสิทธิภาพ	 ทำการสังเกตแบบมีส่วนร่วมใน	 

การทดสอบประสิทธิภาพพร้อมทั้งทำการจดบันทึกในแบบจด	 

บันทึกประสิทธิภาพ	

	 11.	ทำการประเมินหาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ	 

กลุ่มเกษตรกรที่มีต่อชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียน	

	 12.	สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนำเสนอในงาน	 

วิจัยต่อไป	

 

ผลการวิจัย 
	 ผลสรุปการศึกษาและแนวความคิดในการออกแบบและ	 

สร้างชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูก	 

ทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีโดยมีลักษณะดังนี้	 คือการออกแบบ

ชุดอุปกรณ์ควรเป็นไปในทางลักษณะของชุดอุปกรณ์ที่แบ่งเป็น		 

2	ชิ้นแยกกัน	อุปกรณ์ชิ้นแรกเป็นอุปกรณ์ตัดผลทุเรียนจากต้น	 

ทุเรียน	 และอุปกรณ์ชิ้นที่สองเป็นอุปกรณ์สำหรับรองรับผล	 

ทุเรียนหลังที่ ใช้อุปกรณ์ตัดผลทุเรียนลงมาแล้ว	 โดยการ

ออกแบบได้ยึดหลักในเรื่องของการใช้งานที่สัมพันธ์กับ	 

พฤติกรรมการเก็บเกี่ยวผลทุเรียนแบบดั้งเดิมของแรงงานเก็บ	 

การเคลื่อนไหวที่สะดวกรวดเร็วให้ความคล่องตัวในการใช้งาน		 

วัสดุที่นำมาใช้เป็นอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาแต่ให้ความแข็งแรงสูง	 

และทนทานต่อสภาวะแวดล้อมความเป็นกรดด่างจากสารเคมี	 

ในสวน	 กลไกการถอดประกอบชิ้นส่วนไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน		 

โดยการออกแบบได้คำนึงถึงลักษณะของต้นทุเรียนที่แตกต่าง

กันไปของพันธุ์ทุเรียน	

	 ผลสรุปจากการศึกษาประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์เก็บ	 

และรับผลทุเรียนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัด	 

จันทบุรี	พบว่า	1)	ทางด้านคุณภาพของผลผลิต	ผลทุเรียนที่ได้	 

จากการทดสอบมีความสมบูรณ์	 ไม่เกิดความเสียหายจากการ	 

เก็บเกี่ยว	 จำนวนของผลผลิตที่มีแนวโน้มจะเกิดความเสียหาย	 

น้อยลง	 2)	 ทางด้านความปลอดภัย	 สามารถเก็บผลผลิตได้	 

อย่างปลอดภัย	 ลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บเกี่ยว	 

และรับผลผลิตลงได้	 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดสอบ

ประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียน	 ควรปรับปรุงใน	 

ส่วนของใบมีดตัดผลทุเรียนและวัสดุรองรับผลทุเรียนเพื่อให้

สามารถรักษาผลทุเรียนได้ดียิ่งขึ้น	

	 ผลสรุปจากการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ	 

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมี	 ดังนี้	 คือด้านหน้าที่ใช้สอย	 

ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน	 และด้านความปลอดภัย		 

โดยพบว่า	 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากชุดอุปกรณ์	 

ที่สร้างขึ้นในภาพรวมของประสิทธิภาพ	 มีความเหมาะสม	 

ปานกลาง	 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.79	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 0.59	 ส่วนผลการประเมินของกลุ่มเกษตรกร	 

ในส่วนของการตรวจประเมินความคิดเห็นชุดอุปกรณ์เก็บ	 

และรับผลทุเรียนที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้น	 ในภาพรวมของ	 

ด้านต่างๆ	ซึ่งในส่วนของการออกแบบยังคงต้องพิจารณาให้ได้	 

ความเหมาะสมที่สูงขึ้น	 แต่ในด้านการใช้งานจริงนั้นอยู่ใน	 

เกณฑ์ที่เหมาะสมมากซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรที่ระบุ	 

ในงานวิจัยชิ้นนี้	 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.15	 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	0.62	
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ชุดอุปกรณเก็บและรับผลทุเรียนสําหรับเกษตรกรผูปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงชุดอุปกรณเก็บผลทุเรียน 

 
ภาพที่ 1 แสดงชุดอุปกรณเก็บผลทุเรียน 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดอุปกรณเก็บและรับผลทุเรียนสําหรับเกษตรกรผู
ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุร ี

รายการการประเมิน(ชุดอุปกรณเก็บผลทุเรียน) ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 

1.ทางดานคุณภาพของผลผลิต 
1.1 ผลทุเรียนที่ไดมีความสมบูรณของผลผลิต  
(ความสมบูรณ หมายถึง หนามไมหัก งวงไมหัก ผลผลิตมีความสมบูรณ) 
1.2 จํานวนของผลผลิตมีความเสียหายนอยลง 
2.ทางดานความปลอดภัย 
2.1 สามารถเก็บผลผลิตไดอยางปลอดภัย 
2.2 สามารถลดอันตรายจากการเก็บเก่ียวผลผลิตได 

 
-ผลทุ เรียนที่ ไดมีความสมบูรณ ไมเ กิดความ
เสียหายจากการเก็บเก่ียว 
-ผลผลิตมีความเสียหายนอยลง 
 
-สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดปลอดภัย 
-ลดอันตรายจากการเก็บเก่ียวและรับผลทุเรียน 

ขอเสนอแนะ -ควรปรับปรุงในสวนใบมีดตัดผลทุเรียน 
-ควรปรับปรุงในสวนของวัสดุรองรับผลทุเรียนให
สามารถรักษาผลทุเรียน 

ชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับเกษตรกร

ผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี

ภาพที่ 1 แสดงชุดอุปกรณ์เก็บผลทุเรียน

ภาพที่ 1 แสดงชุดอุปกรณ์เก็บผลทุเรียน
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1.1 ผลทุเรียนที่ไดมีความสมบูรณของผลผลิต  
(ความสมบูรณ หมายถึง หนามไมหัก งวงไมหัก ผลผลิตมีความสมบูรณ) 
1.2 จํานวนของผลผลิตมีความเสียหายนอยลง 
2.ทางดานความปลอดภัย 
2.1 สามารถเก็บผลผลิตไดอยางปลอดภัย 
2.2 สามารถลดอันตรายจากการเก็บเก่ียวผลผลิตได 

 
-ผลทุ เรียนที่ ไดมีความสมบูรณ ไมเ กิดความ
เสียหายจากการเก็บเก่ียว 
-ผลผลิตมีความเสียหายนอยลง 
 
-สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดปลอดภัย 
-ลดอันตรายจากการเก็บเก่ียวและรับผลทุเรียน 

ขอเสนอแนะ -ควรปรับปรุงในสวนใบมีดตัดผลทุเรียน 
-ควรปรับปรุงในสวนของวัสดุรองรับผลทุเรียนให
สามารถรักษาผลทุเรียน 
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-ผลทุ เรียนที่ ไดมีความสมบูรณ ไมเ กิดความ
เสียหายจากการเก็บเก่ียว 
-ผลผลิตมีความเสียหายนอยลง 
 
-สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดปลอดภัย 
-ลดอันตรายจากการเก็บเก่ียวและรับผลทุเรียน 

ขอเสนอแนะ -ควรปรับปรุงในสวนใบมีดตัดผลทุเรียน 
-ควรปรับปรุงในสวนของวัสดุรองรับผลทุเรียนให
สามารถรักษาผลทุเรียน 

ตารางที่ 1	แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับเกษตรกร

ผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดชลบุรี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

	 จากการที่ได้นำชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนไป

ทดสอบการเก็บและรับผลทุเรียนพบว่าในส่วนของชุดอุปกรณ์	 

เก็บยังมีปัญหาในการเอาเชือกออกจากบ่วงซึ่งเชือกมักจะไป	 

ติดกับตะขอเกี่ยวเชือกทำให้เชือกนั้นหลุดออกได้ยาก	 วิธีการ	 

แก้ปัญหาควรใช้ตะขอที่สามารถให้ตัวได้หรือพับได้ในเวลาที่	 

ดึงเชือกรัดกับผลทุเรียน	 ในส่วนของการตัดผลทุเรียนยังมี	 

ปัญหาเรื่องใบมีด	 ถ้าใบมีดมีระยะคมมีดที่มีความลึกของใบมีด	 

ไม่พอจะไม่สามารถตัดขั้วผลให้ขาดได้และขั้วผลมักจะติดกับ	 

ชุดตัดในส่วนของที่เสียบใบมีดแบบขันบีบ	 ซึ่งต้องแก้ไขโดยใช้	 

ลักษณะของใบมีดเดี่ยวจะสามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้	 ซึ่ง	 

ใบมีดเดี่ยวจะสามารถตัดขั้วผลได้ขาดในทีเดียวทำให้ขั้วผล	 

ไม่ช้ำ	 ควรพยายามลดชิ้นส่วนของชุดอุปกรณ์เก็บบางส่วนที่	 

ไม่จำเป็นออกให้มากที่สุดเพราะจะส่งผลถึงเรื่องของน้ำหนัก	 

เวลาใช้งานจริง	 ในส่วนของชุดอุปกรณ์รับยังมีปัญหาเรื่องการ	 

เคลื่อนย้ายเพราะถ้าเข้าไปในสวนที่ปลูกผลไม้แบบสวนผสม	 

พื้นที่ปฏิบัติงานภายในสวนจะน้อยมากทำให้การเคลื่อนย้าย

ทำได้ไม่สะดวกซึ่งวิธีการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อไปควรจะลด	 

ขนาดของชุดอุปกรณ์รับให้เล็กลง	 ลดชิ้นส่วนของชุดอุปกรณ์	 

รับที่ไม่จำเป็นออก	 ใช้โครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนแต่ให้ประสิทธิภาพ	 

ในการใช้งานได้ดี	 การใช้ล้อเพื่อการเคลื่อนที่ของชุดอุปกรณ์	 

ควรเลือกใช้ที่มีขนาดเหมาะสม	การเลือกใช้วัสดุรองรับผลทุเรียน	 

ที่เหมาะสมกับการผลิตจะสามารถลดความยุ่งยากในการผลิต	 

ชุดอุปกรณ์รับได้มาก	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ	 

ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับ	 

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี	

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

	 -	 ควรออกแบบการทำงานชดุอปุกรณเ์กบ็และรบัผลทเุรยีน 

ในแนวดิ่งจะมีความเหมาะสมมากที่สุดและได้ประสิทธิภาพ 

ในการทำงานสงูกวา่ในแนวราบสำหรบัชดุอปุกรณเ์กบ็ผลทเุรยีน 

ในสว่นของชดุอปุกรณร์บัผลทเุรยีนควรลดขนาดของชดุอปุกรณ ์

รบัผลทเุรยีนประมาณ	50	-	60	เปอรเ์ซน็ต์	แนะนำใหใ้ชก้ระสอบ 

ป่านเป็นวัสดุรองรับผลทุเรียนอย่างเดียว

	 -	 ควรออกแบบการทำงานชดุอปุกรณเ์กบ็ผลทเุรยีนใน 

ส่วนของใบมีดว่าควรใส่ใบมีดทั้งสองฝั่ง	เพื่อให้สามารถดันหรือ 

ดึงเพื่อให้เกิดการเฉือนก้านผลทุเรียนได้

	 -	 การแยกชิน้สว่นในบางจดุของชดุอปุกรณเ์กบ็และรบั 

ผลทุเรียนที่มากเกินไปอาจจะส่งผลต่อความแข็งแรงของชุด 

อุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนได้

	 -	 ในส่วนของชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนในส่วนที่ 

เปน็มดีตดักา้นผล	ควรเปน็ใบมดีทีท่ำจากใบเลือ่ย	เพราะมคีวาม 

แขง็แรงและมคีวามคม	ลกัษณะการวางใบมดีควรวางแบบใบมดี 

เดี่ยวจะให้ประสิทธิภาพในการตัดก้านผลทุเรียนได้ดีกว่าใบมีด 

แบบขนับบี	เพราะเวลาตดัผลทเุรยีนจะทำใหต้ดักา้นผลไดไ้ม่ขาด 

ส่งผลทำให้ก้านและขั้วผลทุเรียนช้ำ

	 -	 ชดุอปุกรณเ์กบ็และรบัผลทเุรยีนเปน็ชดุอปุกรณท์ีเ่หมาะ 

แก่การใช้งานจริง	 สมควรได้รับการพัฒนาต่อยอดให้สามารถ 

ใชง้านไดส้มบรูณม์ากยิง่ขึน้	ในสว่นของชดุอปุกรณร์บัผลทเุรยีน 

ควรปรับปรุงขนาดของล้อให้มีขนาดใหญ่มากกว่านี้	 เพื่อให้ 

เหมาะสมกับการใช้งานพื้นที่ขรุขระในสวนทุเรียน
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ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
จากการที่ไดนําชุดอุปกรณเก็บและรับผลทุเรียนไปทดสอบการเก็บและรับผลทุเรียนพบวาในสวนของชุดอุปกรณเก็บ

ยังมีปญหาในการเอาเชือกออกจากบวงซ่ึงเชือกมักจะไปติดกับตะขอเก่ียวเชือกทําใหเชือกน้ันหลุดออกไดยาก วิธีการแกปญหา
ควรใชตะขอที่สามารถใหตัวไดหรือพับไดในเวลาที่ดึงเชือกรัดกับผลทุเรียน ในสวนของการตัดผลทุเรียนยังมีปญหาเรื่องใบมีด 
ถาใบมีดมีระยะคมมีดที่มีความลึกของใบมีดไมพอจะไมสามารถตัดขั้วผลใหขาดไดและขั้วผลมักจะติดกับชุดตัดในสวนของที่
เสียบใบมีดแบบขันบีบ ซ่ึงตองแกไขโดยใชลักษณะของใบมีดเดี่ยวจะสามารถแกปญหาในสวนน้ีได ซ่ึงใบมีดเดี่ยวจะสามารถตัด
ขั้วผลไดขาดในทีเดียวทําใหขั้วผลไมช้ํา ควรพยายามลดชิ้นสวนของชุดอุปกรณเก็บบางสวนที่ไมจําเปนออกใหมากที่สุดเพราะจะ
สงผลถึงเรื่องของนํ้าหนักเวลาใชงานจริง ในสวนของชุดอุปกรณรับยังมีปญหาเรื่องการเคล่ือนยายเพราะถาเขาไปในสวนที่ปลูก
ผลไมแบบสวนผสมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในสวนจะนอยมากทําใหการเคล่ือนยายทําไดไมสะดวกซ่ึงวิธีการแกไขปรับปรุงพัฒนา
ตอไปควรจะลดขนาดของชุดอุปกรณรับใหเล็กลง ลดชิ้นสวนของชุดอุปกรณรับที่ไมจําเปนออก ใชโครงสรางที่ไมซับซอนแตให
ประสิทธิภาพในการใชงานไดดี การใชลอเพื่อการเคล่ือนที่ของชุดอุปกรณควรเลือกใชที่มีขนาดเหมาะสม การเลือกใชวัสดุ
รองรับผลทุเรียนที่เหมาะสมกับการผลิตจะสามารถลดความยุงยากในการผลิตชุดอุปกรณรับไดมาก 
ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอชุดอุปกรณเก็บและรับผลทุเรียนสําหรับเกษตรกรผูปลูกทุเรียนใน
จังหวัดจันทบุรี 
 
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ(N = 12) 

รายการการประเมิน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.ทางดานเทคนิคกลไก 
1.1 ระบบกลไกในสวนตางๆที่เลือกใชไมสรางความยุงยากใหแกผูใชงาน 
1.2 ลักษณะการจัดวางระบบกลไกในสวนตางมีความสัมพันธตอกัน 
1.3 ลักษณะการจัดวางระบบและตําแหนงในสวนตางๆมีความเหมาะสม
ตอการใชงาน 

 
3.66 
3.41 
3.66 

 
0.62 
0.75 
0.62 

 
เหมาะสมมาก 

เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมมาก 

รวม 3.57 0.66 เหมาะสมมาก 
2.ทางดานการออกแบบ 
2.1 วัสดุที่เลือกใชมีความเหมาะสมกับการใชงาน 
2.2 ขนาดสัดสวนโดยรวมของชุดอุปกรณมีความเหมาะสมกับลักษณะการ
ใชงาน 
2.3 การแยกสวนประกอบชิ้นงานในสวนตางๆมีความเหมาะสมกับการผลิต
ในกระบวนการอุตสาหกรรม 
2.4 การเลือกสีมีความเหมาะสมกับชุดอุปกรณ 
2.5 การใชงานของชุดอุปกรณมีความสัมพันธกับการจัดวางตําแหนงของ
อุปกรณ 

 
3.83 
3.66 

 
4.16 

 
4.91 
3.83 

 

 
0.68 
0.47 
 
0.56 
 
0.27 
0.37 
 

 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

 
เหมาะสมมาก 

 
เหมาะสมมากที่สุด 

เหมาะสมมาก 
 

รวม 4.07 0.47 เหมาะสมมาก 

3.ทางดานการเกษตรกรรม 
3.1 ระบบกลไกที่เลือกใชไมสรางความยุงยากใหแกผูใชงาน 
3.2 ขนาดสัดสวนโดยรวมของชุดอุปกรณมีความเหมาะสม 
กับพฤติกรรมการใชงาน 
3.3 มีการปองกันในสวนตางๆที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูใชงาน 

 
4.00 
3.66 
 
3.58 

 
0.40 
0.82 
 
0.75 

 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

 
เหมาะสมมาก 

รวม 3.74 0.65 เหมาะสมมาก 

คาเฉล่ียรวม 3.79 0.59 เหมาะสมมาก 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญในสวนของการตรวจประเมินความคิดเห็นชุดอุปกรณเก็บและรับผลทุเรียนที่ได

ออกแบบและสรางขึ้น โดยภาพรวม มีความเหมาะสมมาก โดยมีคา ( X = 3.79) คา (S.D. = 0.59) 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ	(N	=	12)	

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญในส่วนของการตรวจประเมินความคิดเห็นชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียน

ที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้น	โดยภาพรวม	มีความเหมาะสมมาก	โดยมีค่า	(X	=	3.79)	ค่า	(S.D.	=	0.59)

	 -	 ควรปรับปรุงในส่วนของใบมีดตัดผลทุเรียนของชุด 

อุปกรณ์เก็บผลทุเรียนให้สามารถตัดก้านผลทุเรียนได้ขาด 

ในทีเดียวอาจใช้ใบมีดที่ทำจากวัสดุใบเลื่อยหรือใบมีดแบบ 

สำเร็จรูปที่มีความคมและความแข็งแรงทนทานในส่วนของชุด 

อุปกรณ์รับผลทุเรียนควรปรับปรุงในส่วนของล้อให้มีขนาด 

ใหญ่ขึ้น	 ควรลดขนาดของชุดอุปกรณ์รับผลทุเรียนให้มีขนาด 

เลก็ลงจากเดมิเพือ่การเคลือ่นยา้ยทีส่ะดวกภายในสวน	ดา้มของ 

ชุดอุปกรณ์เก็บผลทุเรียนควรเปลี่ยนให้มีความแข็งแรงมากกว่านี้ 

เพื่อรองรับน้ำหนักของผลทุเรียน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรที่มีต่อชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูก 

ทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรที่มีต่อชุดอุปกรณ์เก็บและรับผล

ทุเรียนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี	(N	=	100)
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ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
-ควรออกแบบการทํางานชุดอุปกรณเก็บและรับผลทุเรียนในแนวดิ่งจะมีความเหมาะสมมากที่สุดและไดประสิทธิภาพ

ในการทํางานสูงกวาในแนวราบสําหรับชุดอุปกรณเก็บผลทุเรียน ในสวนของชุดอุปกรณรับผลทุเรียนควรลดขนาดของชุด
อุปกรณรับผลทุเรียนประมาณ 50-60 เปอรเซ็นต แนะนําใหใชกระสอบปานเปนวัสดุรองรับผลทุเรียนอยางเดียว 
 -ควรออกแบบการทํางานชุดอุปกรณเก็บผลทุเรียนในสวนของใบมีดวาควรใสใบมีดทั้งสองฝง เพื่อใหสามารถดันหรือ
ดึงเพื่อใหเกิดการเฉือนกานผลทุเรียนได 
 -การแยกชิ้นสวนในบางจุดของชุดอุปกรณเก็บและรับผลทุเรียนที่มากเกินไปอาจจะสงผลตอความแข็งแรงของชุด
อุปกรณเก็บและรับผลทุเรียนได 
 -ในสวนของชุดอุปกรณเก็บและรับผลทุเรียนในสวนที่เปนมีดตัดกานผล ควรเปนใบมีดที่ทําจากใบเล่ือย เพราะมีความ
แข็งแรงและมีความคม ลักษณะการวางใบมีดควรวางแบบใบมีดเดี่ยวจะใหประสิทธิภาพในการตัดกานผลทุเรียนไดดีกวาใบมีด
แบบขันบีบ เพราะเวลาตัดผลทุเรียนจะทําใหตัดกานผลไดไมขาดสงผลทําใหกานและขั้วผลทุเรียนช้ํา 
 -ชุดอุปกรณเก็บและรับผลทุเรียนเปนชุดอุปกรณที่เหมาะแกการใชงานจริง สมควรไดรับการพัฒนาตอยอดใหสามารถ
ใชงานไดสมบูรณมากยิ่งขึ้น ในสวนของชุดอุปกรณรับผลทุเรียนควรปรับปรุงขนาดของลอใหมีขนาดใหญมากกวาน้ี เพื่อให
เหมาะสมกับการใชงานพื้นที่ขรุขระในสวนทุเรียน 
 -ควรปรับปรุงในสวนของใบมีดตัดผลทุเรียนของชุดอุปกรณเก็บผลทุเรียนใหสามารถตัดกานผลทุเรียนไดขาดในทีเดียว 
อาจใชใบมีดที่ทําจากวัสดุใบเล่ือยหรือใบมีดแบบสําเร็จรูปที่มีความคมและความแข็งแรงทนทาน ในสวนของชุดอุปกรณรับผล
ทุเรียนควรปรับปรุงในสวนของลอใหมีขนาดใหญขึ้น ควรลดขนาดของชุดอุปกรณรับผลทุเรียนใหมีขนาดเล็กลงจากเดิมเพื่อการ
เคล่ือนยายที่สะดวกภายในสวน ดามของชุดอุปกรณเก็บผลทุเรียนควรเปล่ียนใหมีความแข็งแรงมากกวาน้ีเพื่อรองรับนํ้าหนัก
ของผลทุเรียน 
ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของกลุมเกษตรกรที่มีตอชุดอุปกรณเก็บและรับผลทุเรียนสําหรับเกษตรกรผูปลูกทุเรียน
ในจังหวัดจันทบุรี 
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของกลุมเกษตรกรที่มีตอชุดอุปกรณเก็บและรับผล
ทุเรียนสําหรับเกษตรกรผูปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี (N = 100) 

รายการการประเมิน X S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.ทางดานหนาที่ใชสอย 
1.1 การประกอบติดตั้งใชงานงายสะดวกรวดเร็ว 
1.2 ระบบกลไกที่ใชไมสรางความยุงยากใหกับผูใชงาน 
1.3 อุปกรณสามารถเก็บและพกพาไดสะดวก 

 
4.08 
3.80 
4.16 

 
0.68 
0.74 
0.61 

 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก  
เหมาะสมมาก 

รวม 4.01 0.67 เหมาะสมมาก 

2.ทางดานความสะดวกสบายในการใชงาน 
2.1 สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค 
2.2 สามารถใชงานอุปกรณตางๆไดสะดวก 
2.3 สามารถเคล่ือนยายชุดอุปกรณไดสะดวก 
2.4 ขนาดรูปทรงชุดอุปกรณมีความเหมาะสมกับการใชงาน 

 
4.56 
4.16 
4.00 
4.32 

 
0.57 
0.61 
0.69 
0.46 

 
เหมาะสมมากที่สุด 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

รวม 4.26 0.58 เหมาะสมมาก 
3.ทางดานความปลอดภัย 
3.1 สามารถจัดเก็บชุดอุปกรณไดสะดวก 
3.2 สามารถบํารุงรักษาชุดอุปกรณไดงาย 
3.3 มีการปองกันในสวนที่เปนอันตรายของชุดอุปกรณ 

 
4.20 
4.36 
4.04 

 
0.63 
0.62 
0.82 

 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

รวม 4.20 0.69 เหมาะสมมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.15 0.62 เหมาะสมมาก 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

	 -	 ควรเพิม่เตมิระบบการจดัเกบ็ชดุอปุกรณเ์กบ็และรบัผล 

ทุเรียนให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

	 -	 ในสว่นของชดุอปุกรณต์ดัผลทเุรยีนควรปรบัเปลีย่นใน 

ส่วนของใบมีดให้มีความคมมากยิ่งขึ้นเพื่อการเฉือนก้านผลได้ 

ขาดในทเีดยีว	อาจจะใชใ้บมดีทีท่ำจากใบเลือ่ยหรอืใบมดีสำเรจ็รปู 

เพือ่ความสะดวกในการเปลีย่นใบมดีไดง้า่ย	ในสว่นของชดุอปุกรณ ์

รบัควรออกแบบในสว่นของวสัดรุองรบัแนะนำใหใ้ชก้ระสอบปา่น 

อย่างเดียวเพื่อเป็นการประหยัดและลดขั้นตอน

กรรมวิธีการผลิต

	 -	 ควรปรับปรุงเพิ่มเติมของชุดอุปกรณ์รับผลทุเรียนใน 

ส่วนของวัสดุรองรับอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ผลทุเรียนที่มี 

ขนาดใหญน่ำ้หนกัมากตกกระแทกลงสูพ่ืน้ได	้ควรลดขนาดของชดุ 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินของกลุ่มเกษตรกรในส่วนของการตรวจประเมินความคิดเห็นชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนที่ได้ 

ออกแบบและสร้างขึ้น	โดยภาพรวม	มีความเหมาะสมมาก	โดยมีค่า	(X	=	4.15)	ค่า	(S.D.	=	0.62)

อุปกรณ์รับผลทุเรียนให้มีขนาดเล็กลงจากเดิมประมาณ	 30 

เปอร์เซ็นต์	 จะทำให้สามารถเคลื่อนย้ายชุดอุปกรณ์เก็บและรับ 

ผลทุเรียนได้มีความสะดวกกว่านี้

	 -	 ในการปฏิบัติการใช้งานจริงควรคำนึงถึงน้ำหนักของ 

ผลทเุรยีน	ความสงูของตน้ทเุรยีน	ควรเพิม่เตมิคูม่อืวธิกีารใชง้าน 

ชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนเพื่อความเข้าใจวิธีการใช้งาน

	 -	 ชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนถ้านำมาถอดหรือ 

ดดัแปลงเลก็นอ้ยใหส้ามารถใชป้ระโยชนใ์นการเกบ็เกีย่วผลผลติ 

ชนดิอืน่ไดเ้พือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ชดุอปุกรณห์ลายแบบมาใช ้

งานส่งผลให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

	 -	 ชดุอปุกรณเ์กบ็และรบัผลทเุรยีนสามารถเปน็เครือ่งมอื 

ในการเกบ็ผลทเุรยีนทีล่ดความเสยีหายของผลทเุรยีนไดใ้นระดบั 

ทีน่า่พอใจและยงัสามารถนำมาประยกุตใ์ชเ้กบ็เกีย่วผลไมช้นดิอืน่ 
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สรุปและอภิปรายผล
	 การอภิปรายผลในการวิจัยได้กล่าวถึงประเด็นที่สำคัญ 

จากความคดิเหน็ของผูท้รงคณุวฒุแิละผูเ้ชีย่วชาญความคดิเหน็ 

ของกลุ่มเกษตรกร	 ในด้านต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ทางด้าน 

หน้าที่ใช้สอย	 ทางด้านความสะดวกสบายในการใช้งานทางด้าน 

ความปลอดภยัในการใชง้าน	ผูว้จิยัขอเสนอประเดน็ในการอภปิราย 

ผลดังนี้

 - ทางด้านหน้าที่ใช้สอย	 ของชุดอุปกรณ์เก็บและรับ 

ผลทุเรียนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี 

จากตารางที่	 4.7	 โดยภาพรวมทางด้านหน้าที่ใช้สอยมีความ 

เหมาะสมมาก	โดยมีค่า	(X	=	4.01)	ค่า	(S.D.	=	0.67)	การประกอบ 

ติดตั้งใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ว	 มีความเหมาะสมมาก	 โดยมี 

ค่า	(X	=	4.08)	ค่า	(S.D.	=	0.68)	ระบบกลไกที่ใช้ไม่สร้างความ 

ยุ่งยากให้กับผู้ใช้งาน	 มีความเหมาะสมปานกลาง	 โดยมีค่า 

(X	 =	 3.80)	 ค่า	 (S.D.	 =	 0.74)	 อุปกรณ์สามารถเก็บและพกพา 

ได้สะดวก	 มีความเหมาะสมมาก	 โดยมีค่า	 (X	 =	 4.16)	 ค่า 

(S.D.	 =	 0.61)	 ซึ่งอภิปรายผลได้ว่าสอดคล้องตามทฤษฎี 

ของ	 (ธีระชัย	 สุขสด.57:2544)	 ซึ่งกล่าวไว้ทั้งหมด	 12	 ด้าน	 

ในด้านของหน้าที่ใช้สอย	 กล่าวว่า	 หน้าที่ใช้สอย	 (Function)	 

คอืตอ้งออกแบบผลติภณัฑใ์หม้หีนา้ทีใ่ชส้อยไดต้รงกบัเปา้หมาย 

ที่ตั้งไว้เพื่อสนองความต้องการของผู้อุปโภคและบริโภค

 - ทางด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน	 ของชุ

ดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

ในจังหวัดจันทบุรี	 จากตารางที่	 4.7	 โดยภาพรวมทางด้าน 

ความสะดวกสบายในการใช้งาน	มีความเหมาะสมมากโดยมีค่า	 

(X	=	4.26)	คา่	(S.D.	=	0.58)	สามารถใชง้านไดต้ามวตัถปุระสงค	์ 

มีความเหมาะสมมาก	โดยมีค่า	(X	=	4.56)	ค่า	(S.D.	=	0.57) 

สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ได้สะดวก	มีความเหมาะสมมาก	

โดยมีค่า	(X	=	4.16)	ค่า	(S.D.	=	0.61)	สามารถเคลื่อนย้ายชุด 

อุปกรณ์ได้สะดวก	มีความเหมาะสมมาก	โดยมีค่า	 (X	=	4.00)	 

ค่า	 (S.D.	=	0.69)	ขนาดรูปทรงชุดอุปกรณ์มีความเหมาะสมกับ 

การใช้งาน	 มีความเหมาะสมมาก	 โดยมีค่า	 (X	 =	 4.32)	 ค่า	 

(S.D.	 =	 0.46)	 ซึ่งอภิปรายผลได้ว่าสอดคล้องตามทฤษฎีของ 

(ธีระชัย	 สุขสด.57:2544)	 ซึ่งกล่าวไว้ทั้งหมด	 12	 ด้าน	 

ในดา้นความสะดวกสบายในการใชง้าน	กลา่ววา่ความสะดวกสบาย 

ในการใช้	 (Ergonomics)	 คือต้องคำนึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสม 

กบัการใช้งาน	ขนาด	และขีดจำกัดของผู้อุปโภคและบรโิภค	เช่น 

เก้าอี้ถ้ามีสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งาน	 นั่งแล้วสบาย	

มีความนุ่มนวล

 - ทางด้านความปลอดภัยในการใช้งาน	 ของชุด 

อุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

ในจังหวัดจันทบุรี	 จากตารางที่	 4.7	 โดยภาพรวมทางด้าน 

ความปลอดภัย	 มีความเหมาะสมมาก	 โดยมีค่า	 (X	 =	 4.20) 

ค่า	 (S.D.	 =	 0.69)	 สามารถจัดเก็บชุดอุปกรณ์ได้สะดวก	 

มีความเหมาะสมมาก	โดยมีค่า	(X	=	4.20)	ค่า	(S.D.	=	0.63)	 

สามารถบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์ได้ง่าย	 มีความเหมาะสมมาก 

โดยมคีา่	(X	=	4.36)	คา่	(S.D.	=	0.62)	มกีารปอ้งกนัในสว่นทีเ่ปน็ 

อันตรายของชุดอุปกรณ์	 มีความเหมาะสมมาก	 โดยมีค่า 

(X	=	4.04)	ค่า	 (S.D.	=	0.82)	ซึ่งอภิปรายผลได้ว่าสอดคล้อง 

ตามทฤษฎีของ	(ธีระชัย	สุขสด.57	:	2544)	ซึ่งกล่าวไว้ทั้งหมด 

12	 ด้าน	 ในด้านความปลอดภัยในการใช้งาน	 กล่าวว่าความ 

ปลอดภัย	 (Safety)	การออกแบบต้องคำนึงความปลอดภัยของ 

ผู้อุปโภคและบริโภค

ข้อเสนอแนะ
จากผลของการวิจัยสามารถนำผลการวิจัยไปเป็นข้อเสนอแนะ	

และนำไปใช้ได้ดังนี้

	 1.	ชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนที่ออกแบบและ 

สรา้งขึน้นัน้ไดท้ำการออกแบบตามกระบวนการวจิยั	ผลลพัธท์ีไ่ด ้

คือสามารถแก้ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนได้ดีระดับหนึ่ง 

แต่ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่าควรทำการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดชุด 

อปุกรณเ์กบ็และรบัผลทเุรยีนใหส้มบรูณแ์บบมากยิง่ขึน้	เพือ่เปน็ 

ประโยชน์ต่อเกษตรกรในการลดอาการบาดเจ็บที่เกิดอันตราย 

จากการเก็บเกี่ยวผลทุเรียนได้

	 2.	ชดุอปุกรณเ์กบ็และรบัผลทเุรยีนทีอ่อกแบบและสรา้ง 

ขึ้นนั้น	ควรมีการผลิตชิ้นงานตัวอย่างกับวัสดุหลายๆ	ชนิดและ 

ทำการทดสอบวา่วสัดไุหนเหมาะสมมากทีส่ดุ	แตก่ต็อ้งขึน้อยูก่บั 

ตัวแปรทางด้านราคาของวัสดุถ้าหากมีราคาแพงมากเกินไปจะ 

เป็นเหตุผลให้เกิดความไม่คุ้มค่ากับการลงทุนของเกษตรกรใน 

การซื้อชุดอุปกรณ์มาใช้

	 3.	ชุดอุปกรณ์เก็บและรับผลทุเรียนที่ออกแบบและ 

สร้างขึ้นนั้น	 สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิด 

ประโยชนใ์นการเกบ็เกีย่วผลไมช้นดิอืน่ได	้โดยการปรบัเปลีย่นชดุ 

อุปกรณ์บางส่วนเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

เช่น	 ชุดอุปกรณ์เก็บผลทุเรียน	 สามารถนำไปดัดแปลงเป็นไม้ 

ตะกร้อสอยมังคุด	สอยลองกอง	สอยมะม่วง	หรือดัดแปลงชุดบ่วง 

เก็บผลทุเรียนให้สามารถติดสายพ่นยาฆ่าแมลงเข้ากับเครื่อง 

พ่นยาแบบแรงดันสูงได้
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The Study and Development of Mudmee Pattern for Product Design for Both 

Men and Women : The Case Study of Thai Puan Community in 
Ban Mee District, Lopburi Province 

 
กรชนก บุญทร จตุรงค์	เลาหะเพ็ญแสง	อุดมศักดิ์	สาริบุตร	

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
 

บทคัดย่อ 
	 	 การศึกษาและพัฒนาลวดลายผ้ามัดหมี่	 เพื่อการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี	 ผู้วิจัยได้กำหนด	 
วัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้	 4	 ประการ	 คือ	 1)	 เพื่อศึกษาลวดลายและความต้องการใช้ผ้ามัดหมี่ชาวไทยพวน	 อำเภอบ้านหมี่		 
จังหวัดลพบุรี	 ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี	 2)	 เพื่อพัฒนาลวดลายผ้ามัดหมี่ชาวไทยพวนให้เหมาะสม	 
กับการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายบุรุษและสตรีและประเมินความพึงพอใจของลวดลายผ้ามัดหมี่ที่ได้รับการพัฒนา	 3)	
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายบุรุษและสตรีจากผ้ามัดหมี่	ที่พัฒนาลวดลายซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการณรงค์แต่งกาย	 
ด้วยผ้าไทย	4)	ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์	ที่มีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายบุรุษและสตรีจากผ้ามัดหมี่	 
ชาวไทยพวน	อำเภอบ้านหมี่	จังหวัดลพบุรี	ที่ได้พัฒนาแล้ว	
	 	 กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มข้าราชการพลเรือนประกอบด้วยข้าราชการและบุคลากรในศาลากลางจังหวัดลพบุรีจำนวน	50	คน
มีช่วงอายุตั้งแต่30	-	45	ปี	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ประกอบด้วย	แบบสัมภาษณ์ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่มาของ	 
การสร้างสรรค์ลวดลายและความต้องการใช้ผ้ามัดหมี่ชาวไทยพวน	 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลวดลาย	 
ผ้ามัดหมี่ชาวไทยพวนที่ได้รับการออกแบบและพัฒนา	 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์		 
ประเภทเครื่องแต่งกายบุรุษและเครื่องแต่งกายสตรีที่ใช้ลวดลายผ้ามัดหมี่ที่ได้รับการออกแบบพัฒนาแล้ว	 แบบสอบถามความ	 
พึงพอใจ	 ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายบุรุษและสตรีจากผ้ามัดหมี่ชาวไทยพวน	 อำเภอบ้านหมี่	 จังหวัดลพบุรี	 ที่ได้รับการ
ออกแบบและพัฒนาแล้ว	
	 	 ผลการวิจัยพบว่า	 ลวดลายและความต้องการใช้ผ้ามัดหมี่ชาวไทยพวน	อำเภอบ้านหมี่	 จังหวัดลพบุรี	 ในการออกแบบ	 
ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี	 ลวดลายผ้ามัดหมี่โดยส่วนใหญ่จะได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ	 ลวดลายผ้ามัดหมี่ที่
เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้ทอผ้าคือลวดลายประยุกต์	 จากสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี	 ลวดลายประยุกต์	 จากสัญลักษณ์
ประจำจังหวัดลพบุรีและลวดลายประยุกต์	 จากลายโบราณ	 โทนสีที่นิยมใช้ในการทอผ้ามัดหมี่	 คือโทนสีร้อนร้อยละ	 52.00	 โทน	 
สีเย็น	 ร้อยละ	 44.00	 สีขาวดำ	 ร้อยละ	 40.00	 ผู้วิจัยได้ออกแบบพัฒนาลวดลายผ้ามัดหมี่ชาวไทยพวนขึ้น	 3	 ลวดลาย	 พบว่า	 
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง	 5	 ท่าน	 ได้ลวดลายที่จะนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี	 ได้แก่	 ลวดลายที่	 2	 
(ลายดอกพิกุลไทยพวน	 ประยุกต์)	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่มากที่สุด	 (X	 =	 4.65),	 (S.D.	 =	 0.54)	 ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมทาง	 
ด้านประโยชน์ใช้สอย	 ด้านวัสดุกรรมวิธีการผลิต	 และด้านความสวยงามลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์	 ลงมาคือลวดลายที่	 3	 
(ลายประตูวังนารายณ์)	 (X	 =	 4.41),	 (S.D.	 =	 0.60)	 และลวดลายที่1	 (ลายพระปรางค์สามยอดเมืองละโว้)	 (X	 =	 4.37),	 
(S.D.	 =	 0.62)	 การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายบุรุษและสตรีจากผ้ามัดหมี่	 ที่พัฒนาลวดลายซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง	 
ในการณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย	พบว่า	 การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง	 5	 ท่านได้เลือกแบบที่จะนำมาผลิต	 เครื่องแต่งกายบุรุษ	 
ได้แก่รูปแบบที่	 1	 คิดเป็นร้อยละ	 88	 และผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสตรี	 ได้แก่รูปแบบที่	 2	 คิดเป็นร้อยละ	 72	 ซึ่งมีลักษณะของ	 
รูปแบบเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและรูปแบบเหมาะสมกับความสวยงาม	 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์	 
ที่มีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ชาวไทยพวน	 อำเภอบ้านหมี่	 จังหวัดลพบุรี	 ที่ได้พัฒนา	พบว่ากลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่กลุ่ม	 
ข้าราชการพลเรือนในศาลากลางจังหวัดลพบุรี	 มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายบุรุษ	ที่ได้ออกแบบและพัฒนาในด้าน	 
ประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับมาก	(X	=	3.90),	(S.D.	=	0.77)	และด้านความสวยงามอยู่ในระดับมาก	(X	=	4.06),	(S.D.	=	0.56)		 
และผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสตรีที่ได้ออกแบบและพัฒนาในด้านประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 4.00),	 (S.D.	 =	 0.68)	 
และด้านความสวยงามอยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 4.23),	 (S.D.	 =	 0.61)	 จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมองเห็นคุณค่าของผ้าทอมัดหมี่	 
ชาวไทยพวน	 ที่มีมาอย่างแพร่หลาย	 ซึ่งลวดลายบนผืนผ้าสะท้อนให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นได้เป็น

อย่างดี 
คำสำคัญ :	ผ้ามัดหมี่	ชาวไทยพวน	บ้านหมี่	ลพบุรี	
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Abstract 
	 	 This	research	on	the	study	and	development	of	Mud-mee	silk	fabric	patterns	for	male	and	female	apparel	

had	 the	 four	objectives	as	 follows:	1)	 to	study	 the	patterns	of	and	demands	on	Mud-mee	silk	 fabric	of	Thai	Phuon	

villagers	in	Ban	Mee	District,	Lopburi	Province	for	designing	male	and	female	apparel;	2)	to	develop	the	patterns	of	

Mud-mee	silk	fabric	of	Thai	Phuon	villagers	to	match	with	the	designing	of	male	and	female	apparel	and	evaluate	the		 

satisfaction	on	such	developed	patterns	of	Mudmee	silk	 fabric;	3)	 to	design	the	male	and	female	apparel	using	the	

developed	patterns	of	Mud-mee	silk	 fabric	 in	accord	with	the	campaign	of	Thai	silk	wearing;	and	4)	 to	evaluate	the	 

satisfaction	of	the	customers	on	the	developed	designs	and	patterns	of	Mud-mee	silk	fabric	of	Thai	Phuon	villagers	in		 

Ban	Mee	District,	Lopburi	Province.	

	 	 The	samples	of	this	study	consisted	of	50	civil	servants	and	officers	working	at	Lopburi	Provincial	Hall,	aged	

30	-	45	years	old.	The	data	were	collected	by	the	use	of	the	questionnaire	covering	the	objectives	and	demands	on		 

the	Mud-mee	silk	 fabric	of	Thai	Phuon	villagers;	 the	survey	of	 the	experts	on	the	developed	patterns	and	designed		 

Mud-mee	silk	fabric	of	Thai	Phuon	villagers;	the	survey	of	the	experts	on	the	products	and	male	and	female	apparel		 

designed	with	Mud-mee	silk	 fabric	of	Thai	Phuon	villagers;	and	 the	questionnaire	evaluating	 the	satisfaction	on	 the	 

male	 and	 female	 apparel	 designed	 and	 developed	 from	Mud-mee	 silk	 fabric	 of	 Thai	 Phuon	 villagers	 in	 Ban	Mee	 

District,	Lopburi	Province.	

	 	 The	research	found	that	concerning	the	patterns	and	demands,	most	of	Mud	-	mee	silk	fabric	of	Thai	Phuon	

villagers	were	inherited	from	the	ancestors.	The	applied	patterns	of	Mud	-	mee	silk	fabric	were	preferred	among	the	 

fabric	weavers.	Such	applied	patterns	were	designed	from	the	provincial	symbol	and	tourist	attractions	including	the		 

ancient	patterns.	The	preferred	colors	were	the	warm	colors	(52.00%),	cool	colors	(44.00%)	and	black	-	and	-	white	

colors	 (40.00%).	Three	patterns	of	Mud-mee	silk	 fabric	of	Thai	Phuon	villagers	were	developed	by	 the	 researcher.	 

Such	 three	 patterns	 were	 evaluated	 by	 the	 five	 experts	 and	 specialists.	 According	 to	 the	 evaluation,	 the	 Second		 

Pattern	(Dok	Pikul	Thai	Phuon	Prayuke)	was	ranked	with	the	highest	overall	level	(X	=	4.65,	SD	=	0.54)	in	terms	of		 

the	 benefits,	 materials,	 production,	 and	 unique	 beauty.	 Followed	 from	 the	 Second	 Pattern,	 the	 Third	 Pattern	 

(Pratoo	Wang	Narai)	 (X	 =	 4.41,	 SD	 =	 0.60)	 and	 the	 First	 Pattern	 (Praprang	 Samyod	Muang	 Lawoe)	 (X	 =	 4.65,	 

SD	 =	 0.54)	 were	 preferred,	 respectively.	 It	 can	 be	 noted	 that	 the	 designing	 of	 male	 and	 female	 apparel	 with	 

Mud	-	mee	silk	is	in	accord	with	the	campaign	of	Thai	silk	wearing.	According	to	the	evaluation	of	the	five	experts,	the	 

First	Pattern	was	 ideal	 for	designing	male	apparel	 (88%)	while	 the	Second	Pattern	was	suitable	 for	 female	apparel		 

products	(72%)	due	to	the	benefits	and	beauty.	The	evaluation	on	the	satisfaction	of	the	customers	revealed	that	the		 

samples	were	satisfied	with	the	developed	male	apparel	in	a	high	level	in	terms	of	the	benefits	(X	=	3.90,	SD	=	0.77)	

and	 the	 beauty	 (X	 =	 4.06,	 SD	 =	 0.56),	 respectively.	 They	were	 also	 satisfied	 with	 the	 developed	 female	 apparel		 

products	 in	 a	 high	 level	 in	 terms	 of	 the	 benefits	 (X	 =	 4.00,	 SD	 =	 0.68)	 and	 the	 beauty	 (X	 =	 4.23,	 SD	 =	 0.61),	 

respectively.	 It	can	be	concluded	that	 the	samples	realized	 the	value	of	 the	 inherited	Mud	-	mee	silk	 fabric	of	Thai		 

Phuon	villagers.	In	addition,	the	fabric	patterns	also	represented	the	cultural	value	and	local	uniqueness.	

 

Keywords :	Mud-mee	fabric	Thai	Phuon	villagers	Ban	Mee	Lopburi	
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กรชนก บุญทร จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง อุดมศักดิ์ สาริบุตร 

บทนำ 
	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีงานหัตกรรมอยู่คู่กับการ	 

ดำเนินชีวิตของมนุษย์	 มาตั้งแต่	 สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน	 และ	 

ยังก่อให้เกิดวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อต่างๆ		 

ของกลุ่มชนซึ่งรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มสะท้อนให้เห็นคุณค่าของ	 

ศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น	 ลักษณะ	 

เช่นนี้สะท้อนไปยังลักษณะของงานหัตกรรมที่สร้างขึ้น	 ซึ่งใน	 

กลุ่มชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ	 จะมีงานหัตกรรมที่มีเอกลักษณ์เป็น	 

ของตนแตกต่างกันไป	 ความแตกต่างเหล่านี้เป็นตัวกำหนดใน	 

การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของแต่ละ

กลุ่มชน	อาทิ	การทำเครื่องจักสาน	การทอผ้า	การทำเครื่องปั้น	 

ดินเผาและอื่นๆ	 อีกมากมาย	 ซึ่งในแต่ละภูมิภาคของไทยก็มี	 

กลุ่มชนหลายกลุ่มซึ่งทำให้งานหัตถกรรมมีความแตกต่างออกไป	 

ภาคกลางเป็นภาคที่มีงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความโดดเด่น	 

ไม่แพ้ภาคอื่นในประเทศตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงงาน	 

หัตถกรรมพื้นบ้านที่โดดเด่นของภาคกลาง	คือ	 งานหัตถกรรม

ของกลุ่มชนชาติไทยเชื้อสายลาว	 ไม่ว่าจะเป็นชาวลาวพวน	

(ชาวไทยพวน)	ชาวลาวโซ่ง	(ชาวไทยทรงดำ)	ลาวครั่ง	ที่มาตั้ง	 

ถิ่นฐานในไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี	 (วิบูลย์	ลี้สุวรรณ.2538:17)	 

ในบรรดาชาวไทยเชื้อสายลาวนั้น	 มีกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจอย่าง	 

มากคือ	ชาวพวนหรือชาวไทยพวนซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดลพบุรี		 

รองจากจังหวัดปราจีนบุรี	

	 ชาวไทยพวนเป็นกลุ่มชนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ทางด้าน	 

วัฒนธรรม	 ประเพณีและงานหัตถกรรมที่น่าสนใจอาทิเช่นการ	 

จักสาน	 และการทอผ้า	 โดยเฉพาะการทอผ้านั้นจะมีความโดดเด่น	 

ในเรื่องของการทอผ้ามัดหมี่	 การทอผ้ามัดหมี่เป็นศิลปะการ	 

ทอผ้าพื้นเมืองชนิดหนึ่งมีทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่เรียกว่ามัดหมี่		 

สันนิษฐานว่าเป็นเพราะต้องนำเส้นไหมหรือเส้นฝ้ายมามัดเป็น	 

เปลาะเหมือนการทำเส้นหมี่จากนั้นจึงนำเส้นไหมหรือฝ้ายนำ	 

ไปย้อมสีที่ต้องการไหมหรือฝ้ายในส่วนที่ถูกมัดจะไม่ติดสีที่	 

ย้อมทำให้เกิดสีแตกต่างและเกิดลายบนเส้นไหมหรือด้ายฝ้าย	 

การมัดเชือกคือการกำหนดลายการย้อมสีต้องทำทีละสีและ	 

ตากให้แห้งก่อนจึงจะนำมามัดและย้อมสีอื่นๆ	 (วารุณี,	 2537)	 

กล่าวว่า	 ลวดลายของผ้ามัดหมี่ส่วนใหญ่นั้นมีอิทธิพลมาจาก	 

ธรรมชาติ	ความเชื่อ	และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว	ลวดลายของ	 

ผ้ามัดหมี่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะเรียกชื่อตามรูปร่างหรือสิ่งที่นำ

มาทอเป็นลวดลาย	 เช่น	 ลายดอกแก้ว	 ลายหงส์	 ลายผีเสื้อ

เป็นต้น	

	 เนื่องจากปัจจุบันการทอผ้ามัดหมี่เป็นการทอผ้าเพื่อ	 

อาชีพเสริมให้กับชุมชน	 ไม่เหมือนในอดีตที่มีการทอผ้ามัดหมี่	 

เพื่อนำมาใช้ในครัวเรือน	 ส่วนในปัจจุบันมีการแข่งขันทางสินค้า	 

เสื้อผ้ามากขึ้น	 การทอผ้าจึงมีลวดลายทันสมัยและเส้นใยที่ใช้	 

เทคโนโลยีชั้นสูงได้ผืนผ้าที่ทันสมัยมากแต่ผ้ามัดหมี่ยังเป็นการ	 

ทอลวดลายที่ล้าสมัยและเป็นลวดลายที่มีขนาดใหญ่	 มีเชิงชาย	 

ขนาดใหญ่จึงทำให้ผู้บริโภคไม่นิยมนำผ้ามัดหมี่มาตัดเป็นเครื่อง	 

แต่งกายเพื่อสวมใส่	 เพราะยากที่จะออกแบบตัดเย็บเครื่อง	 

แต่งกายให้ทันสมัยเนื่องจากลายของผ้ามัดหมี่ไม่เหมาะสมกับ	 

รูปแบบเครื่องแต่งกายที่จะตัดเย็บ	

	 เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ชาวไทย	 

พวนของกลุ่มอำเภอบ้านหมี่	 อีกทั้งยังช่วยในการอนุรักษ์ให้คน	 

รุ่นหลังตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการศิลปวัฒนธรรมไทย	 

ทั้งยังสามารถช่วยส่งเสริมรายได้แก่สมาชิกในชุมชน	 อำเภอ	 

บ้านหมี่รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี	 

อีกทางหนึ่ง	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาและพัฒนาลวดลายผ้ามัดหมีเพื่อออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์	 

เครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี	 เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริม

นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม	ที่ส่งเสริมให้มีการดำเนินการ	 

สร้างค่านิยมและจิตสำนึกของคนไทยตามแผนปฏิบัติการ	 

ส่งเสริมค่านิยม/จิตสำนึกของคนไทย	ประจำปีงบประมาณ	2553		 

โดยขอความร่วมมือบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างน้อย	 

สัปดาห์ละ	1	วัน	เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล	ยุคหนึ่ง	 

ที่มีคำขวัญว่า“ไทยทำ	ไทยใช้	ไทยเจริญ”สำนักวรรณกรรมและ	 

ประวัติศาสตร์กรมศิลปากร.	 “แนวทางในการณรงค์แต่งกายด้วย	 

ผ้าไทย.”	Online].	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.mculture.go.th/	 

province-network/ckfinder/userfiles/files/1km.pdf.	2011	ซึ่ง	 

นโยบายนี้ได้สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาลวดลายและความต้องการใช้ผ้ามัดหมี่

ชาวไทยพวน	 อำเภอบ้านหมี่	 จังหวัดลพบุรี	 ในการออกแบบ	 

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี	

	 2.	 เพื่อพัฒนาลวดลายผ้ามัดหมี่ชาวไทยพวนให้เหมาะสม	 

กับการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายบุรุษและสตรีและ

ประเมินความพึงพอใจของลวดลายผ้ามัดหมี่ที่ได้รับการพัฒนา	 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

	 1.	 ศึกษาลวดลายผ้ามัดหมี่ชาวไทยพวน	 จากเอกสาร	 

หนังสือ	 งานวิจัยต่างๆ	 และจากการสังเกต	 การสอบถาม	 

การถ่ายภาพ	จากการลงพื้นที่ใน	อำเภอบ้านหมี่	จังหวัดลพบุรี	

	 2.	 ทำการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่กำหนด	 

ประเด็นเรื่องที่มาของการสร้างสรรค์ลวดลายและความต้องการ	 

ใช้ผ้ามัดหมี่ชาวไทยพวน	เพื่อหาข้อมูลเบื้องต้น	
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	 3.	 ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่กำหนดประเด็น	 

เรื่องที่มาของการสร้างสรรค์ลวดลายและความต้องการใช้ผ้า	 

มัดหมี่ชาวไทยพวน	 สัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่าง	 คือกลุ่ม	 

สตรีสหกรณ์บ้านหินปักและกลุ่มสตรีอาสาบ้านพวน	 ตำบลหินปัก  

อำเภอบ้านหมี่	จังหวัดลพบุรีจำนวน	50	คน	

	 4.	 นำข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์มาออกแบบพัฒนา	 

ลวดลายผ้ามัดหมี่ชาวไทยพวน	 จำนวน	 3	 ลวดลาย	 ได้แก่	 

ลายประปรางค์สามยอดเมืองละโว้	 ลายดอกพิกุลไทยพวน	 

ประยุกต์	และลายประตูวังนารายณ์	

	 5.	 นำลวดลายที่ออกแบบ	 ทั้ง	 3	 ลวดลาย	 ประเมิน	 

ความเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอย	 ด้านวัสดุและกรรมวิธี	 

การผลิต	 ด้านความสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์	 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ	 จำนวน	 5	 ท่าน	 โดยใช้แบบ	 

ประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาลวดลาย	 

ผ้ามัดหมี่ชาวไทยพวน	

	 6.	 นำผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ	 

จำนวน	 5	 ท่าน	 มาวิเคราะห์และสรุปผลเป็นข้อมูลเพื่อการนำ	 

เสนอในงานวิจัยต่อไป	

 

ผลการวิจัย 
	 ผลการวิจัยพบว่า	ลวดลายและความต้องการใช้ผ้ามัดหมี่	 

ชาวไทยพวน	 อำเภอบ้านหมี่	 จังหวัดลพบุรี	 ในการออกแบบ	 

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี	 ลวดลายผ้ามัดหมี่	 

โดยส่วนใหญ่จะได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ	 ลวดลายผ้า	 

มัดหมี่ที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้ทอผ้าคือลวดลายประยุกต์		 

จากสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี	 ลวดลายประยุกต์	 

จากสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลพบุรีและลวดลายประยุกต์	 

จากลายโบราณ	 โทนสีที่นิยมใช้ในการทอผ้ามัดหมี่	 คือโทน	 

สีร้อนร้อยละ	52.00	โทนสีเย็น	ร้อยละ	44.00	สีขาวดำ	ร้อยละ		 

40.00	ผู้วิจัยได้ออกแบบพัฒนาลวดลายผ้ามัดหมี่ชาวไทยพวน	 

ขึ้น	 3	 ลวดลาย	 จากการประเมิน	 จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง	 5	 ท่าน	 

โดยลวดลายที่ออกแบบจะนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายบุรุษ	 

และสตรี	พบว่า	ลวดลายที่	2	(ลายดอกพิกุลไทยพวนประยุกต์)		 

โดยภาพรวม	อยู่ในระดับที่มากที่สุด	 (X	=	4.66)	ซึ่งมีลักษณะ	 

เหมาะสมทางด้านประโยชน์ใช้สอยด้านวัสดุกรรมวิธีการผลิต	 

และด้านความสวยงามลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์	 ลงมาคือ

ลวดลายที่	3	(ลายประตูวังนารายณ์)	(X	=	4.38)	และลวดลาย	 

ที่	1	(ลายพระปรางค์สามยอดเมืองละโว้)	(X	=	4.29)	แบบร่าง		 

Sketch	 Design	 ลวดลายผ้ามัดหมี่	 35	 ลำ	 ลายที่1	 ลายพระ	 

ปรางค์สามยอด	เมืองละโว้	

	 ลายประปรางค์สามยอด	 เมืองละโว้	 เป็นลวดลายที่	 

ผสมผสานระหว่างลายหม่าตุ้มซึ่งเป็นลายมัดหมี่โบราณของ	 

ชาวไทยพวนผกับลายประปรางค์สามยอดที่ผู้วิจัยได้ออกแบบ	 

ขึ้นจากความต้องการลวดลายผ้ามัดหมี่	 ที่เป็นลวดลายจาก	 

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี	 ส่วนของตีนผ้า	 ผู้วิจัยได้	 

ออกแบบตามความเหมาะสมกับลักษณะโดยรวมของลวดลาย	 

ผ้ามัดหมี่	 สีที่ใช้โดยส่วนใหญ่เป็นสีโทนร้อนได้แก่	 สีเหลือง	 สี	 

น้ำตาล	สีแดง	และสีเขียว	
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 4.นําขอมูลจากแบบสัมภาษณมาออกแบบพัฒนาลวดลายผามัดหม่ีชาวไทยพวน จํานวน 3 ลวดลาย ไดแก ลายประ
ปรางคสามยอดเมืองละโว ลายดอกพิกุลไทยพวนประยกุต และลายประตูวังนารายณ  
 5.นําลวดลายที่ออกแบบ ทั้ง 3 ลวดลาย ประเมินความเหมาะสมดานประโยชนใชสอย ดานวัสดุและกรรมวิธีการ
ผลิต  ดานความสวยงามและลวดลายที่เปนเอกลักษณโดยผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยใชแบบประเมิน
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาลวดลายผามัดหม่ีชาวไทยพวน 
  6.นําผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน มาวิเคราะหและสรุปผลเปนขอมูลเพื่อการ
นําเสนอในงานวิจัยตอไป  

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา  ลวดลายและความตองการใชผามัดหม่ีชาวไทยพวน อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี ในการ

ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องแตงกายบุรุษและสตร ีลวดลายผามัดหม่ีโดยสวนใหญจะไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ ลวดลายผา
มัดหม่ีที่เปนที่ตองการของกลุมผูทอผาคือลวดลายประยุกต จากสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดลพบุรี ลวดลายประยุกต จากสัญลักษณ
ประจําจังหวัดลพบรุีและลวดลายประยุกต จากลายโบราณ โทนสีที่นิยมใชในการทอผามัดหม่ี คือโทนสีรอนรอยละ 52.00 โทนสีเย็น 
รอยละ 44.00 สีขาวดํา รอยละ 40.00 ผูวิจัยไดออกแบบพัฒนาลวดลายผามัดหม่ีชาวไทยพวนขึ้น 3 ลวดลาย จากการประเมิน
จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทานโดยลวดลายที่ออกแบบจะนํามาตัดเย็บเปนเครื่องแตงกายบุรุษและสตรี พบวา ลวดลายที่ 2 (ลาย

ดอกพิกุลไทยพวนประยุกต) โดยภาพรวม อยูในระดับที่มากที่สุด (x̄= 4.66) ซ่ึงมีลักษณะเหมาะสมทางดานประโยชนใชสอย 
ดานวัสดุกรรมวิธีการผลิตและดานความสวยงามลวดลายที่เปนเอกลักษณ ลงมาคือลวดลายที่ 3 (ลายประตูวังนารายณ)       

(x̄= 4.38)และลวดลายที1่(ลายพระปรางคสามยอดเมืองละโว) (x̄= 4.29) 
แบบราง Sketch Design ลวดลายผามัดหม่ี 35 ลํา ลายที่1 ลายพระปรางคสามยอด เมืองละโว 
 ลายประปรางคสามยอด เมืองละโว เปนลวดลายที่ผสมผสานระหวางลายหมาตุมซ่ึงเปนลายมัดหม่ีโบราณของชาว
ไทยพวนผกับลายประปรางคสามยอดที่ผูวิจัยไดออกแบบขึ้นจากความตองการลวดลายผามัดหม่ี ที่เปนลวดลายจากสถานที่
ทองเที่ยวในจังหวัดลพบุรี สวนของตีนผา ผูวิจัยไดออกแบบตามความเหมาะสมกับลักษณะโดยรวมของลวดลายผามัดหม่ี สีที่
ใชโดยสวนใหญเปนสีโทนรอนไดแก สีเหลือง สีนํ้าตาล สีแดง และสีเขียว  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                   ภาพที่1 ลายพระปรางคสามยอด เมืองละโว 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลาย หมาตุม 

 ลาย พระปรางคสามยอด เมือง

ตีนผา 

ลาย	หม่าตุ้ม

ตีนผ้า

ลาย	พระปรางค์สามยอด	เมือง
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กรชนก บุญทร จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง อุดมศักดิ์ สาริบุตร 

แบบร่าง Sketch Design ลวดลายผ้ามัดหมี่ 35 ลำ ลายที่2 

ลายดอกพิกุลไทยพวนประยุกต์

	 ลายดอกพกิลุไทยพวนประยกุต	์เปน็ลวดลายทีผ่สมผสาน 

ระหวา่งลายเอีย้งโมงซึง่เปน็ลายมดัหมีโ่บราณของชาวไทยพวน 

กับลายขอที่เป็นลายโบราณซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์ลายขอให้มี 

ความแปลกใหม่	 เข้ากับลายดอกพิกุลที่ผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้น 

จากความตอ้งการลวดลายผา้มดัหมี	่ทีเ่ปน็ลวดลายจากสญัลกัษณ ์

ประจำจัหวัดลพบุรี	 ส่วนของตีนผ้า	 ผู้วิจัยได้ออกแบบตาม 

ความเหมาะสมกับลักษณะโดยรวมของลวดลายผ้ามัดหมี่ 	 

สีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นสีโทนร้อน	ได้แก่	สีเหลือง	สี	บานเย็น	สีแดง 
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แบบราง Sketch Design ลวดลายผามัดหม่ี 35 ลํา ลายที่2 ลายดอกพิกุลไทยพวนประยุกต 
 ลายดอกพิกุลไทยพวนประยุกต เปนลวดลายที่ผสมผสานระหวางลายเอ้ียงโมงซ่ึงเปนลายมัดหม่ีโบราณของชาวไทย
พวนกับลายขอที่เปนลายโบราณซ่ึงผูวิจัยไดประยุกตลายขอใหมีความแปลกใหม เขากับลายดอกพิกุลที่ผูวิจัยไดออกแบบขึ้น
จากความตองการลวดลายผามัดหม่ี ที่เปนลวดลายจากสัยลักษณืประจําจัหวัดลพบุรี สวนของตีนผา ผูวิจัยไดออกแบบตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะโดยรวมของลวดลายผามัดหม่ี สีที่ใชสวนใหญเปนสีโทนรอน ไดแก สีเหลือง สี บานเย็น สีแดง  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่2 ลายดอกพิกุล ไทยพวนประยุกต 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบราง Sketch Design ลวดลายผามัดหม่ี 35 ลํา ลายที่3 ลายประตูวังนารายณ  
 ลายประตูวังนารายณ เปนลวดลายที่ผสมผสานระหวางลายหมาจับซ่ึงเปนลายมัดหม่ีโบราณของชาวไทยพวนผกับ
ลายประตูวังนารายณที่ผูวิจัยไดออกแบบขึ้นจากความตองการลวดลายผามัดหม่ีที่เปนลวดลายจากสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัด
ลพบุรี สวนของตีนผา ผูวิจัยไดออกแบบตามความเหมาะสมกับลักษณะโดยรวมของลวดลายผามัดหม่ี สีที่ใชโดยสวนใหญเปนสี
โทนรอนไดแก สีเหลือง สีนํ้าตาล สีแดง และสีเขียว  
  

 
 
 
 
  

 
 

ภาพที่3 ลายประตูวังนารายณ เมืองละโว 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉล่ีย ของระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในการตรวจประเมินแบบราง Sketch Design ของลวดลายผามัดหม่ี 

ลาย หม่ีขอ  

ลาย เอี้ยงโมง  

ตีนผา 

 ลาย ดอกพิกุล 

ลายประตูวังนารานณ 

 ตีนผา 

   ลาย หมาจับ 

แบบร่าง Sketch Design ลวดลายผ้ามัดหมี่ 35 ลำ ลายที่3 

ลายประตูวังนารายณ์

	 ลายประตูวังนารายณ์	เป็นลวดลายที่ผสมผสานระหว่าง 

ลายหม่าจับซึ่งเป็นลายมัดหมี่โบราณของชาวไทยพวนผกับ 

ลายประตูวังนารายณ์ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้นจากความต้องการ 

ลวดลายผ้ามัดหมี่ที่เป็นลวดลายจากสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด 

ลพบรุี	สว่นของตนีผา้	ผูว้จิัยไดอ้อกแบบตามความเหมาะสมกบั 

ลักษณะโดยรวมของลวดลายผ้ามัดหมี่สีที่ใช้โดยส่วนใหญ่เป็น 

สีโทนร้อน	ได้แก่	สีเหลือง	สีน้ำตาล	สีแดง	และสีเขียว

ลายประตูวังนารายณ์

ลาย	หม่าจับ

ตีนผ้า
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แบบราง Sketch Design ลวดลายผามัดหม่ี 35 ลํา ลายที่2 ลายดอกพิกุลไทยพวนประยุกต 
 ลายดอกพิกุลไทยพวนประยุกต เปนลวดลายที่ผสมผสานระหวางลายเอ้ียงโมงซ่ึงเปนลายมัดหม่ีโบราณของชาวไทย
พวนกับลายขอที่เปนลายโบราณซ่ึงผูวิจัยไดประยุกตลายขอใหมีความแปลกใหม เขากับลายดอกพิกุลที่ผูวิจัยไดออกแบบขึ้น
จากความตองการลวดลายผามัดหม่ี ที่เปนลวดลายจากสัยลักษณืประจําจัหวัดลพบุรี สวนของตีนผา ผูวิจัยไดออกแบบตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะโดยรวมของลวดลายผามัดหม่ี สีที่ใชสวนใหญเปนสีโทนรอน ไดแก สีเหลือง สี บานเย็น สีแดง  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่2 ลายดอกพิกุล ไทยพวนประยุกต 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบราง Sketch Design ลวดลายผามัดหม่ี 35 ลํา ลายที่3 ลายประตูวังนารายณ  
 ลายประตูวังนารายณ เปนลวดลายที่ผสมผสานระหวางลายหมาจับซ่ึงเปนลายมัดหม่ีโบราณของชาวไทยพวนผกับ
ลายประตูวังนารายณที่ผูวิจัยไดออกแบบขึ้นจากความตองการลวดลายผามัดหม่ีที่เปนลวดลายจากสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัด
ลพบุรี สวนของตีนผา ผูวิจัยไดออกแบบตามความเหมาะสมกับลักษณะโดยรวมของลวดลายผามัดหม่ี สีที่ใชโดยสวนใหญเปนสี
โทนรอนไดแก สีเหลือง สีนํ้าตาล สีแดง และสีเขียว  
  

 
 
 
 
  

 
 

ภาพที่3 ลายประตูวังนารายณ เมืองละโว 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉล่ีย ของระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในการตรวจประเมินแบบราง Sketch Design ของลวดลายผามัดหม่ี 

ลาย หม่ีขอ  

ลาย เอี้ยงโมง  

ตีนผา 

 ลาย ดอกพิกุล 

ลายประตูวังนารานณ 

 ตีนผา 

   ลาย หมาจับ 
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ตารางที่ 1	แสดงค่าเฉลี่ย	ของระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจประเมินแบบร่าง	Sketch	Design	ของลวดลายผ้ามัดหมี่

	 จากการศึกษาลวดลายและความต้องการใช้ผ้ามัดหมี่

ชาวไทยพวน	 อำเภอบ้านหมี่	 จังหวัดลพบุรี	 เพื่อพัฒนาลวดลาย	 

ผ้ามัดหมี่ชาวไทยพวนให้เหมาะสมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์	 

เครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี	 ผู้วิจัยได้ศึกษาลวดลายผ้ามัดหมี่

ชาวไทยพวน	 อำเภอบ้านหมี่	 จังหวัดลพบุรี	 จากเอกสารงาน	 
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สรุปและอภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาลวดลายและความตองการใชผามัดหม่ีชาวไทยพวน อําเภอบานหม่ี  จังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาลวดลายผา
มัดหม่ีชาวไทยพวนใหเหมาะสมกับการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องแตงกายบุรุษและสตรี ผูวิจัยไดศึกษาลวดลายผามัดหม่ีชาว
ไทยพวน อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี จากเอกสารงานวิจัยตางๆและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่กําหนดประเด็นเรื่อง
ที่มาของการสรางสรรคลวดลายและความตองการใชผามัดหม่ีชาวไทยพวน อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี จากกลุมประชากร
ตัวอยาง คือกลุมสตรีสหกรณบานหินปก และกลุมสตรีอาสาบานพวน ตําบลหินปก อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรีจํานวน 50 
คน ลวดลายและความตองการใชผามัดหม่ีชาวไทยพวน อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี ในการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องแตงกายบุรุษ
และสตร ีลวดลายผามัดหม่ีโดยสวนใหญจะไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ ลวดลายผามัดหม่ีที่เปนที่ตองการของกลุมผูทอผา

 
รายการประเมิน 

รูปแบบที่ 1 ลวดลาย
พระปรางคสามยอด
เมืองละโว (N=5) 

รูปแบบที่ 2 ลวดลาย
ดอกพิกุลไทยพวน
ประยุกต (N=5) 

รูปแบบที่ 3 ลวดลาย
ประตูวังนารายณ
เมืองละโว (N=5) 

x̄ ระดับความ
เหมาะสม 

x̄ ระดับความ
เหมาะสม 

x̄ ระดับความ
เหมาะสม 

1.ความเหมาะสมกับประโยชนใชสอย 
1.1 ลักษณะลวดลายเหมาะสมในการนําไปตัดเย็บ 

เครื่องแตงกายบุรุษและสตรี 
1.2 สีของลวดลายเหมาะสมในการนําไปตัดเย็บ 

เครื่องแตงกาบุรุษและสตรี 
1.3 ขนาดของลวดลายเหมาะสมในการนําไปตัด

เย็บเครื่องแตงกายบุรุษและสตรี 
1.4 มีความเหมาะสมดานการใชงานเม่ือนําไป 

ตัดเย็บเครื่องแตงกายบุรุษและสตรี 

 
4.20 
4.00 
4.00 
4.60 

 

 

มาก 
มาก 
มาก 

มาก 
 

 
5.00 
4.60 
4.80 
4.80 

 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
4.00 
3.60 
4.20 
4.20 

 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.20 มาก 4.80 มาก 4.00 มาก 

2.วัสดุและกรรมวิธีการผลิต  
2.1 วัสดุที่ใชในการผลิต 
2.2 ดานการมัดหม่ีลวดลาย 
2.3 ขั้นตอนการทอผา 
2.4 ระยะเวลาในการผลิต 
2.5 ความยากงายในการผลิตโดยรวมมีความ

เหมาะสม 

 
4.40 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 

 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
4.80 
4.80 
4.40 
4.40 
4.40 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
4.60 
4.40 
4.60 
4.60 
4.60 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.24 มาก 4.52 มาก 4.56 มาก 
3. ความสวยงามและลวดลายที่เปนเอกลักษณ 
3.1  ความสวยงามของลวดลาย 
3.2  องคประกอบในการจัดวางลวดลาย 
3.3  สีสวยงาม 
3.4  ส่ือใหเห็นถึงวัฒนธรรมทองถิ่น 
3.5  ส่ือใหเห็นถึงเอกลักษณประจําทองถิ่น 

 
4.40 
4.20 
4.80 
4.40 
4.40 

 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
4.80 
4.40 
4.60 
4.80 
4.80 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
4.60 
4.60 
4.60 
4.60 
4.60 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.44 มาก 4.68 มาก 4.60 มาก 
คาเฉล่ียรวม 4.29 มาก 4.66 มาก 4.83 มาก 

สรุปและอภิปรายผล

วิจัยต่างๆ	และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่กำหนดประเด็น	 

เรื่องที่มาของการสร้างสรรค์ลวดลายและความต้องการใช้ผ้า	 

มัดหมี่ชาวไทยพวน	 อำเภอบ้านหมี่	 จังหวัดลพบุรี	 จากกลุ่ม	 

ประชากรตัวอย่าง	 คือ	 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหินปัก	 และกลุ่ม	 

สตรีอาสาบ้านพวน	ตำบลหินปัก	อำเภอบ้านหมี่	จังหวัดลพบุรี

กรชนก บุญทร จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง อุดมศักดิ์ สาริบุตร 
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กรชนก บุญทร จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง อุดมศักดิ์ สาริบุตร 

จำนวน	50	คน	ลวดลายและความต้องการใช้ผ้ามัดหมี่ชาวไทย	 

พวน	อำเภอบ้านหมี่	 จังหวัดลพบุรี	 ในการออกแบบผลิตภัณฑ์	 

เครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี	 ลวดลายผ้ามัดหมี่โดยส่วนใหญ่จะ	 

ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ	 ลวดลายผ้ามัดหมี่ที่เป็นที่	 

ต้องการของกลุ่มผู้ทอผ้า	 คือลวดลายประยุกต์	 จากสถานที่	 

ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี	 ลวดลายประยุกต์	 จากสัญลักษณ์	 

ประจำจังหวัดลพบุรีและลวดลายประยุกต์	จากลายโบราณ	โทนสี	 

ที่นิยมใช้ในการทอผ้ามัดหมี่	 คือโทนสีเย็น	 ลงมาคือโทนสีร้อน		 

และสีขาวดำ	

	 ผู้วิจัยนำข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์มาออกแบบพัฒนา	 

ลวดลายผ้ามัดหมี่ชาวไทยพวน	 จำนวน	 3	 ลวดลาย	 คือ	 

ลวดลายพระปรางค์สามยอดเมืองละโว้	 ลวดลายดอกพิกุลไทย	 

พวนประยุกต์และลวดลายประตูวังนารายณ์	 โดยใช้แบบ	 

ประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการ	 

พัฒนาลวดลายผ้ามัดหมี่ชาวไทยพวน	จำนวน	5	ท่าน	ประเมิน	 

ถึงความเหมาะสมของลวดลายที่ผ่านการพัฒนา	 โดยลวดลาย	 

ผ้ามัดหมี่ชาวไทยพวน	 มีลวดลายที่สื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรม	 

ท้องถิ่นของชาวไทยพวน	รวมไปถึงเอกลักษณ์เด่น	ของจังหวัด	 

ลพบุรี	พบว่า	การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง	5	ท่าน	ได้ลวดลาย	 

ที่จะนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี	 ได้แก่	

ลวดลายที่2	(ลายดอกพิกุลไทยพวนประยุกต์)	โดยภาพรวมอยู่

ในระดับที่มากที่สุด	(X	=	4.66)	ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมทางด้าน	 

ประโยชน์ใช้สอย	 ด้านวัสดุกรรมวิธีการผลิต	 และด้านความ	 

สวยงามลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์	

 

ข้อเสนอแนะ 
	 1.	 ควรระวังเรื่องการนำลวดลายผ้ามัดหมี่ไปใช้	 โดย	 

ลวดลายที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือลวดลายที่เป็นสถานที่สำคัญ	 

ทางศาสนา	เช่น	ลวดลายพระปรางค์สามยอด	ลวดลายพระราชวัง		 

วัด	โบสถ์	เจดีย์ต่างๆ	นำไปตัดเย็บวางในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม 

	 2.	 ควรคำนึงถึงขนาดของลวดลายผ้ามัดหมี่ที่ออกแบบ	 

ให้เหมาะสมกับลักษณะและประเภทผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปแปรรูป	 

เป็นผลิตภัณฑ์นั้นๆ	

 

เอกสารอ้างอิง 
นงนุช	ขุนอาจ	และ	นันทิยา	กล้าพิทักษ์.	2551	“การออกแบบ  

 และตัดเย็บเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับลวดลายของ  

 ผ้ามัดหมี่ลพบุรี.”	 แผนงานพิเศษคหกรรมศาสตร์		 

	 สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มและอุตสาหกรรม	 

	 เครื่องแต่งกาย	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ,		 

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.	

ปิยมาภรณ์	ฤทธิ์รักษา.	2551	“การศึกษาและพัฒนาลวดลาย  

 ผ้าทอพื้นบ้านเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรื่อง  

 ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ห นึ่ ง ต ำ บ ล ห นึ่ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ . ”   

	 วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขา	 

	 วิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัณฑิต	 

	 วิทยาลัย,	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	 

 ลาดกระบัง.	

ภูธร	 ภูมะธนและอาลัย	 เนรานนท์.	 2541.	 จำนวน	 500	 เล่ม.	 

 ผ้าทอพื้นเมืองลพบุรี สระบุรี.	 กรุงเทพมหานคร	 :		 

	 พี.เอ.ลีฟวิ่งจำกัด.	

วารุณี	สุวรรรานนท์.	2537.	รูปแบบผ้าไหมมัดหมี่ในจังหวัด  

 สุรินทร์. ม.ป.ท.	45	น.	

สำนักวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร.	“แนวทางใน  

 การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย.” [Online].	Available	:	 

	 http://www.M-culture.go.th/Province-network/ckfinder/		 

 userfiles/1km.pdf.2011	

Admin.	 “หลักการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่.”	 [Online].	 

	 Available	 :	 http://pineapple-eyes.snru.ac.th/cram/		 

	 index	.php.	2011	



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณ

ี

วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 6  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2555			101

การทดสอบประสิทธิภาพของบอลจุลินทรีย์น้ำเค็มในการบำบัดน้ำทิ้งจากนากุ้ง 
Efficiency Evaluation of Saltwater Microorganism Ball for Waste Water 

Treatment from Shrimp Ponds 
 

ชวัลรัตน์ สมนึก,	วรวิทย์	ชีวาพร	และหิรัญ	หิรัญรัตนพงศ์	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	
 

บทคัดย่อ 
	 	 การศึกษาประสิทธิภาพของบอลจุลินทรีย์น้ำเค็มในการบำบัดน้ำทิ้งจากนากุ้งครั้งนี้แบ่งออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 (กลุ่มควบคุม		 

กลุ่มบอลจุลินทรีย์ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์	และกลุ่มบอลจุลินทรีย์น้ำเค็มที่ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์	ปม.1)	ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	 

ทางกายภาพ	 (สี	 กลิ่น	 อุณหภูมิ	 ค่า	 pH	 และปริมาณสารแขวนลอยในน้ำ)	 และทางเคมี	 (ค่าบีโอดี	 ปริมาณไนไตรท์	 และปริมาณ	 

ฟอสเฟต)	 เปรียบเทียบระหว่างก่อนใส่	 (0	 วัน)	 และหลังจากการใส่บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มลงไปเป็นเวลา	 1,	 3,	 7,	 10,	 15,	 20,	 25		 

และ	 30	 วัน	พบว่า	 บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มมีประสิทธิภาพในการบำบัดกลิ่นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆ	 ในน้ำทิ้งได้เป็นอย่างดี		 

ปริมาณสารแขวนลอยมีค่าลดลงเล็กน้อย	 แต่คุณลักษณะทางกายภาพของน้ำโดยทั่วไป	 เช่น	 สี	 อุณหภูมิ	 และค่า	 pH	 มีค่าไม่	 

เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่มีการใช้บอลจุลินทรีย์น้ำเค็ม	 นอกจากนี้การใช้บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มส่งผลให้ค่าบีโอดี		 

ค่าไนไตรท์	และค่าฟอสเฟตในน้ำสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม	แสดงให้เห็นว่าบอลจุลินทรีย์	น้ำเค็มไม่มีประสิทธิภาพใน	 

การบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งจากนากุ้งและยังเป็นการเพิ่มปริมาณสารไนไตรท์และฟอสเฟตในน้ำให้เพิ่มขึ้นด้วย	 ซึ่งส่งผลให้พืช	 

น้ำมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างปัญหาต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำได้	

 

คำสำคัญ :	บอลจุลินทรีย์น้ำเค็ม	การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ	จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ	จุลินทรีย์ปม.1	

 

 

 

Abstract 
	 	 This	 experiment	 was	 designed	 within	 3	 groups;	 1)	 a	 controled	 group,	 2)	 saltwater	microorganism	 ball		 

without	microorganisms	 (non-EM)	group	and	3)	a	 saltwater	microorganism	ball	with	Probiotics	bacteria	1	 (SM	ball)		 

group.	Water	quality	was	examined	for	both	physical	(color,	odor,	pH	and	suspended	solid)	and	chemical	properties		 

(biological	oxygen	demand:	BOD,	nitrite	and	phosphate).	Water	sample	drawing	from	the	experiment	groups	at	day	1,		 

3,	 7,	 10,	 15,	 20,	 25	 and	 30.	 The	 experiment	 revealed	 that	 the	 saltwater	 microorganism	 balls	 group	 had	 highly		 

efficiency	 for	odor	 treatment;	bad	smell	 clearly	decreased	within	a	day,	suspended	solid	decreased	with	 increasing		 

day.	Color,	 temperature	and	pH	did	not	vary	significantly	between	controled	group	and	the	saltwater	microorganism	 

ball	group.	The	values	of	BOD,	nitrite	and	phosphate	were	high	after	used	 the	saltwater	microorganism	balls	when	 

compared	with	 the	controlled	group.	These	 results	 indicated	 that	 the	saltwater	microorganism	balls	group	were	not	 

effective	in	the	treatment	of	organic	compounds	in	water.	In	addition,	the	use	of	the	saltwater	microorganism	balls	also		 

increased	the	amount	of	nitrite	and	phosphate	in	the	water	more.	This	will	be	resulted	in	the	growth	of	aquatic	plants		 

and	may	cause	eutrophication	in	the	future.	

 

Keywords :	Saltwater	microorganism	ball,	Water	quality	analysis,	Effective	microorganism,	Probiotics	bacteria	1	
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ชวัลรัตน์ สมนึก, วรวิทย์ ชีวาพร และหิรัญ หิรัญรัตนพงศ์ 

บทนำ 
	 บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มเป็นบอลจุลินทรีย์ชนิดหนึ่ ง	 

เกิดจากการคิดค้นโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ	 

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 [อพท.]	 (องค์การบริหารการพัฒนา	 

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 [อพท.],2554)	 

โดยดัดแปลงจากการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ	 

(Effective	Microorganism:	 EM)	 ที่นิยมนำมาใช้ในการบำบัด	 

น้ำเสีย	(EM	Technology,	1998;	Szymanski	and	Patterson,	 

2003;	 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,	 2554)	 มาผสมกับรำ	 

ละเอียด	กากน้ำตาล	แร่เพอร์ไลท์	อาหารกุ้ง	ฯลฯ	แล้วปั้นเป็น	 

ก้อน	 ที่เรียกว่า	 ดาสต้าบอล	 (DASTA	 Ball)	 โดยหัวเชื้อ	 

จุลินทรีย์ที่นำมาใช้ผสมในบอลจุลินทรีย์น้ำเค็มผ่านการค้นคว้า	 

วิจัยโดยนักวิชาการของกรมประมงร่วมกับสถาบันวิจัย	 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 โดยคัดเลือก	 

จุลินทรีย์ในกลุ่ม	 Bacil lus	 3	 ชนิด	 คือ	 B.	 subti l is,	 B.	 

megaterium	และ	B.	licheniformis	ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถ	 

เจริญเติบโตได้ในช่วงความเค็มของน้ำ	5	 -	 32	ส่วนในพันส่วน	 

(ppt)	ความเป็นกรด	-	ด่างอยู่ในช่วง	7	-	8.5	และมีประสิทธิภาพ	 

สูงในการย่อยสลายสารอินทรีย์	 โดยนำมาใช้สำหรับบำบัดสาร	 

อินทรีย์ที่ตกค้างสะสมในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตออกมาเป็น	 

หัวเชื้อจุลินทรีย์	 ปม.1	 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง	 

สมุทรสาคร,	2554)	

	 บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มถูกนำไปใช้บำบัดน้ำเสียในหลาย	 

พื้นที่	ซึ่งให้ผลเป็นที่น่าพอใจ	โดยสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจน	 

ในน้ำและทำให้น้ำใสขึ้นภายใน	 2	 วัน	 (อพท.,	 2553)	 อย่างไร	 

ก็ตามผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นเฉพาะคุณลักษณะ	 

ของน้ำทางด้านกายภาพเท่านั้น	 แต่ยังไม่มีข้อมูลที่แสดงถึง	 

การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของน้ำทางเคมี	 ดังนั้นการวิจัย	 

ครั้งนี้จึงได้ทดลอง	 นำน้ำจากนากุ้งมาศึกษาถึงประสิทธิภาพ	 

ของดาสต้าบอลในการบำบัดน้ำทิ้งดังกล่าวเพื่อศึกษาถึงความ	 

เหมาะสมต่อการนำไปใช้รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพดี	 

ตลอดไป	

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
1. การทำบอลจุลินทรีย์น้ำเค็ม 

	 ทำการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์	ปม.	1	แล้วนำมาผสมกับ	 

แร่เพอร์ไลท์	ขี้ไก่	รำละเอียด	น้ำหมักจากปลา	และกากน้ำตาล	 

แล้วปั้นเป็นก้อนขนาดเท่าลูกปิงปอง	 (ประมาณ	 40	 กรัม)	 

บ่มเชื้อทิ้งไว้ในที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทประมาณ	 20	 วัน	 เพื่อ	 

ให้เกิดสปอร์	จากนั้นนำไปใช้ในอัตราส่วน	ของดาสต้าบอล	1	ลูก		 

ต่อน้ำ	100	ลิตร	

2. วิธีการทดลอง 

	 แบ่งการทดลองออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 ดังนี้	 กลุ่มที่	 1	 คือ	 

กลุ่มควบคุมของระบบการทดลอง	 มีเฉพาะน้ำจาก	 นากุ้ง	 

(Control)	 กลุ่มที่	 2	 คือ	 กลุ่มบอลจุลินทรีย์ที่ปราศจากเชื้อ	 

จุลินทรีย์	 (non	 -	 EM)	 และกลุ่มที่	 3	 คือ	 กลุ่มบอลจุลินทรีย์	 

น้ำเค็มที่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์	 ปม.	 1	 (SM	 Ball)	 จากนั้นนำ

ตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี	 คือ	 สี,		 

กลิ่น,	 ค่า	 pH,	 ปริมาณสารแขวนลอยในน้ำ	 (Suspended		 

Solid	 :	 SS),	 ค่า	 Biological	 Oxygen	 Demand	 (BOD),		 

ปริมาณไนไตรท์และฟอสเฟต	โดยเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำ	 

ระหว่างก่อนใส่บอลจุลินทรีย์น้ำเค็ม	 (วันที่	 0)	 และหลังใส่บอล	 

จุลินทรีย์น้ำเค็มเป็นเวลา	1,	3,	7,	10,	15,	20,	25	และ	30	วัน	

จากนั้นนำมาคำนวณค่าร้อยละประสิทธิภาพของบอลจุลินทรีย์	 

น้ำเค็มต่อการบำบัดน้ำจาก	4	พารามิเตอร์	คือ	ค่าสารแขวนลอย		 

ค่าบีโอดี	ปริมาณไนไตรท์และปริมาณฟอสเฟต	ตามสูตร	

 

 

 

3. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

	 การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง	สี	กลิ่น	ค่า	pH	และอุณหภูมิใช้	 

สถิติเชิงพรรณาในการสรุปและอภิปรายผล	 ส่วนการวิเคราะห์	 

ข้อมูลของปริมาณสารแขวนลอย	 ค่าบีโอดี	 ปริมาณไนไตรท์	 

และปริมาณฟอสเฟตใช้การวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางสถิติ	 

โดยโปรแกรมสำเร็จรูป	เปรียบเทียบระหว่างก่อน	(วันที่	0)	และ	 

หลังจากใส่บอลจุลินทรีย์น้ำเค็ม	และเปรียบเทียบ	ระหว่างกลุ่ม	 

การทดลองที่มีการใช้และไม่ใช้บอลจุลินทรีย์น้ำเค็ม	 จากนั้น	 

วิเคราะห์ความแตกต่างเชิงซ้อนด้วยวิธี	Turkey’s	

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ลักษณะทางกายภาพ 

	 จากผลการทดลองวิเคราะห์ผลทางกายภาพ	 (สี	 กลิ่น		 

อุณหภูมิ	 pH	 และปริมาณสารแขวนลอย)	 พบว่า	 หลังจากการ	 

ใส่บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มลงไปเป็นเวลา	 30	 วัน	 ลักษณะของ	 

สี	อุณหภูมิ	และค่า	pH	ของน้ำเสียไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก	โดย	 

อุณหภูมิของน้ำทั้ง	 3	 กลุ่ม	 อยู่ในช่วง	 28-30°C	 ตลอดระยะ

เวลาการทดลอง	 ค่า	 pH	 ของน้ำอยู่ในช่วง	 7.13	 -	 7.48	 ส่วน	 

กลิ่นของน้ำหลังจากใส่บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มลงไป	 กลิ่นเน่าและ	 

กลิ่นคาวของน้ำจางลงอย่างรวดเร็ว	 โดยในกลุ่มที่มีการใช้บอล	 

จุลินทรีย์น้ำเค็มที่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์	 ปม.1	 (กลุ่มที่	 3)	 กลิ่นลด

ลงตั้งแต่วันแรกของการทดลอง	รองลงมาคือ	กลุ่มบอลจุลินทรีย์	 

ที่ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์	(กลุ่มที่	2)	ความแรงของกลิ่นลดลงใน

วันที่	3	และในกลุ่มควบคุม	(กลุ่มที่	1)	กลิ่นลดลงในช่วงวันที่	10  
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย โดยคัดเลือกจุลินทรียในกลุม Bacillus 3 ชนิด คือ B. subtilis, B. megaterium และ 
B. licheniformis ซ่ึงเปนจุลินทรียที่สามารถเจริญเติบโตไดในชวงความเค็มของนํ้า 5 - 32 สวนในพันสวน (ppt) ความเปนกรด-
ดางอยูในชวง 7 - 8.5 และมีประสิทธิภาพสูงในการยอยสลายสารอินทรีย โดยนํามาใชสําหรับบําบัดสารอินทรียที่ตกคางสะสมใน
บอเล้ียงสัตวนํ้าและผลิตออกมาเปนหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 (ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาคร, 2554)  
 บอลจุลินทรียนํ้าเค็มถูกนําไปใชบําบัดนํ้าเสียในหลายพื้นที่ ซ่ึงใหผลเปนที่นาพอใจ โดยสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจน
ในนํ้าและทําใหนํ้าใสขึ้นภายใน 2 วัน (อพท., 2553) อยางไรก็ตามผลการทดลองดังกลาวแสดงใหเห็นเฉพาะคุณลักษณะของ
นํ้าทางดานกายภาพเทาน้ัน แตยังไมมีขอมูลที่แสดงถึงการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะของนํ้าทางเคมี ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีจึงได
ทดลอง นํานํ้าจากนากุงมาศึกษาถึงประสิทธิภาพของดาสตาบอลในการบําบัดนํ้าทิ้งดังกลาวเพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมตอ
การนําไปใชรักษาส่ิงแวดลอมใหคงอยูในสภาพดีตลอดไป 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 
1. การทําบอลจุลินทรียน้ําเค็ม 
 ทําการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย ปม. 1 แลวนํามาผสมกับแรเพอรไลท  ขี้ไก  รําละเอียด  นํ้าหมักจากปลา และ
กากนํ้าตาล แลวปนเปนกอนขนาดเทาลูกปงปอง (ประมาณ 40 กรัม) บมเชื้อทิ้งไวในที่รมและมีอากาศถายเทประมาณ 20 วัน 
เพื่อใหเกิดสปอร จากน้ันนําไปใชในอัตราสวน ของดาสตาบอล 1 ลูก ตอนํ้า 100 ลิตร 
2. วิธีการทดลอง 
 แบงการทดลองออกเปน 3 กลุม ดังน้ี กลุมที่ 1 คือ กลุมควบคุมของระบบการทดลอง มีเฉพาะนํ้าจาก  นากุง 
(Control) กลุมที่ 2 คือ กลุมบอลจุลินทรียที่ปราศจากเชื้อจุลินทรีย (non-EM) และกลุมที่ 3 คือ กลุมบอลจุลินทรียนํ้าเค็มที่มี
หัวเชื้อจุลินทรีย ปม. 1 (SM Ball) จากน้ันนําตัวอยางนํ้ามาวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพและเคมี คือ สี, กล่ิน, คา pH, 
ปริมาณสารแขวนลอยในนํ้า (Suspended Solid: SS), คา Biological Oxygen Demand (BOD), ปริมาณไนไตรทและ
ฟอสเฟต โดยเปรียบเทียบคุณภาพของนํ้าระหวางกอนใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็ม (วันที่ 0) และหลังใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็มเปน
เวลา 1, 3, 7, 10, 15, 20, 25 และ 30 วัน จากน้ันนํามาคํานวณคารอยละประสิทธิภาพของบอลจุลินทรียนํ้าเค็มตอการบําบัด
นํ้าจาก 4 พารามิเตอร คือ คาสารแขวนลอย  คาบีโอดี  ปริมาณไนไตรทและปริมาณฟอสเฟต ตามสูตร 
 

ประสิทธิภาพ    =    (คาพารามิเตอรน้ันๆ กอนใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็ม  -  หลังใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็ม) x 100 
            คาพารามิเตอรน้ันๆ กอนใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็ม 
3. การวิเคราะหทางสถิติ 
 การวิเคราะหขอมูลเรื่อง สี กล่ิน  คา pH และอุณหภูมิใชสถิติเชิงพรรณาในการสรุปและอภิปรายผล สวนการ
วิเคราะหขอมูลของปริมาณสารแขวนลอย  คาบีโอดี  ปริมาณไนไตรทและปริมาณฟอสเฟตใชการวิเคราะหหาความแปรปรวน
ทางสถิติโดยโปรแกรมสําเร็จรูป เปรียบเทียบระหวางกอน (วันที่ 0) และหลังจากใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็ม และเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมการทดลองที่มีการใชและไมใชบอลจุลินทรียนํ้าเค็ม จากน้ันวิเคราะหความแตกตางเชิงซอนดวยวิธี Turkey’s 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ลักษณะทางกายภาพ 
 จากผลการทดลองวิเคราะหผลทางกายภาพ (สี กล่ิน อุณหภูมิ pH และปริมาณสารแขวนลอย) พบวา หลังจากการ
ใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็มลงไปเปนเวลา 30 วัน ลักษณะของสี อุณหภูมิ และคา pH ของนํ้าเสียไมเปล่ียนแปลงมากนัก โดย
อุณหภูมิของนํ้าทั้ง 3 กลุม อยูในชวง 28-30°C ตลอดระยะเวลาการทดลอง คา pH ของนํ้าอยูในชวง 7.13-7.48 สวนกล่ินของ
นํ้าหลังจากใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็มลงไป กล่ินเนาและกล่ินคาวของนํ้าจางลงอยางรวดเร็ว โดยในกลุมที่มีการใชบอลจุลินทรีย
นํ้าเค็มที่มีหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 (กลุมที่ 3) กล่ินลดลงตั้งแตวันแรกของการทดลอง รองลงมาคือ กลุมบอลจุลินทรียที่
ปราศจากเชื้อจุลินทรีย (กลุมที่ 2) ความแรงของกล่ินลดลงในวันที่ 3 และในกลุมควบคุม (กลุมที่ 1) กล่ินลดลงในชวงวันที่ 10 
แสดงใหเห็นวา บอลจุลินทรียนํ้าเค็มมีผลในการชวยดูดซับกล่ินได แตเม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการบําบัดกล่ินระหวาง
กลุมที่มีการใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็ม (กลุมที่ 2 และ 3) ปริมาณความแรงของกล่ินในกลุมที่ 2 ลดลงชากวาในกลุมที่ 3  ทั้งน้ีอาจ
มีผลมาจากจุลินทรียที่ใชเปนสวนผสมในการทําบอลจุลินทรียนํ้าเค็มจัดเปนจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพสูง (Effective 
Microorganism: EM) จุลินทรียจะไปชวยเพิ่มประสิทธิภาพการยอยสลายสารอินทรียในนํ้าเพื่อไมใหเกิดการหมักที่เปนสาเหตุ
ของกล่ินเหม็นขึ้น (Higa, 1998; ศุภวันจักรี และสมชัย, 2546). นอกจากน้ีสวนผสมที่ใชในการทําบอลจุลินทรียนํ้าเค็ม เชน 
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ชวัลรัตน์ สมนึก, วรวิทย์ ชีวาพร และหิรัญ หิรัญรัตนพงศ์ 

แสดงให้เห็นว่า	 บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มมีผลในการช่วยดูดซับ

กลิ่นได้	 แต่เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการบำบัดกลิ่น	 

ระหว่างกลุ่มที่มีการใส่บอลจุลินทรีย์น้ำเค็ม	 (กลุ่มที่	 2	 และ	 3)	 

ปริมาณความแรงของกลิ่นในกลุ่มที่	 2	ลดลงช้ากว่าในกลุ่มที่	 3	

ทั้งนี้อาจมีผลมาจากจุลินทรีย์ที่ใช้เป็นส่วนผสมในการทำบอล	 

จุลินทรีย์น้ำเค็มจัดเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง	 (Effective	 

Microorganism:	 EM)	 จุลินทรีย์จะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

การย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเพื่อไม่ให้เกิดการหมักที่เป็น	 

สาเหตุของกลิ่นเหม็นขึ้น	(Higa,	1998;	ศุภวันจักรี	และสมชัย,		 

2546).	 นอกจากนี้ส่วนผสมที่ใช้ในการทำบอลจุลินทรีย์น้ำเค็ม	 

เช่น	 แร่เพอร์ไลท์มีคุณลักษณะที่มีรูพรุน	 มีพื้นที่ผิวสูงและมี	 

องค์ประกอบของแร่ธาตุต่างๆ	เช่น	อะลูมิเนียมและโซเดียม	ซึ่ง	 

มีคุณสมบัติในการปรับสภาพความเป็นกรด	 -	 ด่าง	 และยัง	 

สามารถดูดซึมและดูดซับก๊าซหรือสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ		 

ได้ดี	 (Sundstrom	 and	 Klei,	 1979;	 ปรินทร,	 2551;	 ห้างหุ้น	 

ส่วนจำกัด	 มิเนอร์รัล	 แอนด์	 เซอร์วิส,	 2554)	 ทำให้กลุ่มการ	 

ทดลองที่ใช้บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มสามารถบำบัดกลิ่นในน้ำเสีย	 

ได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้บอลจุลินทรีย์	

	 ส่วนปริมาณสารแขวนลอยในน้ำเสียหลังจากใส่บอล	 

จุลินทรีย์น้ำเค็ม	 พบว่า	 ปริมาณสารแขวนลอยค่อยๆ	 ลดลง

ตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นในทั้ง	 3	 กลุ่มการทดลอง	 (ภาพที่	 1)	 

ซึ่งอาจเป็นผลมาจากน้ำทิ้งถูกตั้งทิ้งไว้ในสภาพน้ำนิ่ง	 ทำให้

สารแขวนลอยในน้ำสามารถตกตะกอนตามแรงโน้มถ่วงของ	 

โลกได้แต่จากผลการทดลองในกลุ่มที่	 2	 และ	 3	 มีค่าสูงกว่าใน	 

กลุ่มควบคุม	 (กลุ่มที่	 1)	 อาจเกิดจากส่วนผสมในบอลจุลินทรีย์	 

น้ำเค็มซึ่งประกอบด้วยรำละเอียด	เพอร์ไลท์	ขี้ไก่	ฯลฯ	ละลาย	 

ออกมาและเชื้อราที่เกิดขึ้นหลังจากการบ่มดาสต้าบอลสามารถ	 

ส่งผลให้ตะกอนจุลินทรีย์จมตัวได้ไม่ดีนัก	(สันทัด,	2549)	อย่างไร	 

ก็ตามลักษณะคุณภาพของน้ำทางกายภาพโดยทั่วไปยังมีค่าอยู่	 

ในมาตรฐานน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 ฉบับประกาศ

ทั่วไป	(พ.ศ.	2547)	
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แรเพอรไลทมีคุณลักษณะที่มีรูพรุน มีพื้นที่ผิวสูงและมีองคประกอบของแรธาตุตางๆ เชน อะลูมิเนียมและโซเดียม ซ่ึงมี
คุณสมบัติในการปรับสภาพความเปนกรด-ดางและยังสามารถดูดซึมและดูดซับกาซหรือสารประกอบอินทรียตางๆ ไดดี 
(Sundstrom and Klei, 1979; ปรินทร, 2551; หางหุนสวนจํากัด มิเนอรรัล แอนด เซอรวิส, 2554) ทําใหกลุมการทดลองที่
ใชบอลจุลินทรียนํ้าเค็มสามารถบําบัดกล่ินในนํ้าเสียไดดีกวากลุมที่ไมใชบอลจุลินทรีย 
 สวนปริมาณสารแขวนลอยในนํ้าเสียหลังจากใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็ม พบวา ปริมาณสารแขวนลอยคอยๆ ลดลงตาม
ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นในทั้ง 3 กลุมการทดลอง (ภาพที่ 1) ซ่ึงอาจเปนผลมาจากนํ้าทิ้งถูกตั้งทิ้งไวในสภาพนํ้าน่ิง ทําใหสาร
แขวนลอยในนํ้าสามารถตกตะกอนตามแรงโนมถวงของโลกไดแตจากผลการทดลองในกลุมที่ 2 และ 3  มีคาสูงกวาในกลุม
ควบคุม (กลุมที่ 1) อาจเกิดจากสวนผสมในบอลจุลินทรียนํ้าเค็มซ่ึงประกอบดวยรําละเอียด เพอรไลท  ขี้ไก ฯลฯ ละลาย
ออกมาและเช้ือราที่เกิดขึ้นหลังจากการบมดาสตาบอลสามารถสงผลใหตะกอนจุลินทรียจมตัวไดไมดีนัก (สันทัด, 2549) 
อยางไรก็ตามลักษณะคุณภาพของนํ้าทางกายภาพโดยทั่วไปยังมีคาอยูในมาตรฐานนํ้าทิ้งจากบอเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับประกาศทั่วไป 
(พ.ศ.2547) 

  
ภาพที่ 1  ปริมาณสารแขวนลอยในนํ้าทิ้งจากนากุง 

2. ลักษณะทางเคมี 
2.1  คาบีโอดี 
 คุณภาพนํ้าจากนากุงระหวางกอนและหลังจากใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็มเม่ือส้ินสุดการทดลองมีคาแตกตางจากกอน
การใสบอลจุลินทรีย (วันที่ 0) เล็กนอย  ปริมาณบีโอดีในกลุมการทดลองที่ 3 มีคาสูงสุด (2.45-2.97 มิลลิกรัมตอลิตร) 
รองลงมา คือ กลุมที่ 2 (1.98-2.76 มิลลิกรัมตอลิตร) และกลุมที่ 1 (1.23-2.15 มิลลิกรัมตอลิตร) ตามลําดับ (ภาพที่ 2)  แสดง
ใหเห็นวา กลุมของการทดลองที่มีการใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็มลงไป (กลุมที่ 2 และ 3) เปรียบเสมือนเปนการเติมปริมาณ
สารอินทรียเขาไปในนํ้าเพิ่มขึ้น เน่ืองจากบอลจุลินทรียนํ้าเค็มมีสวนประกอบ   รําละเอียด  กากนํ้าตาล  ขี้ไก  อาหารกุง ฯลฯ 
ซ่ึงเม่ือสวนประกอบเหลาน้ีจมลงแลวเกิดการแตกตัวและละลายปนออกมากับนํ้า ทําใหสารอินทรีย (ความสกปรก) ในนํ้าเพิ่ม
มากขึ้น ถึงแมวาการใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็มลงไปเปนการเพิ่มปริมาณจุลินทรียในนํ้าทิ้งเพื่อชวยในการบําบัด แตเม่ือเทียบกับ
ปริมาณของสารอินทรียที่เพิ่มขึ้น รวมถึงจุลินทรียที่เปนสวนผสมในบอลจุลินทรียนํ้าเค็มบางสวนที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง อาจทําใหมีจุลินทรียบางสวนตายลง จุลินทรียสวนที่เหลือจึงยิ่งตองใชออกซิเจนมากขึ้นในการ
ยอยสลายสารอินทรียดังกลาวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในนํ้า ทําใหจุลินทรียไมสามารถบําบัดสารอินทรียในนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร สงผลใหคาบีโอดีเพิ่มสูงขึน้ตามไปดวย อยางไรก็ตาม คาบีโอดีทั้ง 3 กลุมการทดลองยังอยูในเกินคามาตรฐานนํ้าทิ้ง
จากบอเพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
 

ภาพที่ 2  ปริมาณบีโอดีในนํ้าทิ้งจากนากุง 
 

 

ภาพที่ 1 ปริมาณสารแขวนลอยในน้ำทิ้งจากนากุ้ง

2. ลักษณะทางเคมี 

 2.1 ค่าบีโอดี 

	 คุณภาพน้ำจากนากุ้งระหว่างก่อนและหลังจากใส่บอล	 

จุลินทรีย์น้ำเค็มเมื่อสิ้นสุดการทดลองมีค่าแตกต่างจากก่อน	 

การใส่บอลจุลินทรีย์	 (วันที่	 0)	 เล็กน้อย	 ปริมาณบีโอดีในกลุ่ม	 

การทดลองที่	 3	 มีค่าสูงสุด	 (2.45	 -	 2.97	 มิลลิกรัมต่อลิตร)	 

รองลงมา	 คือ	 กลุ่มที่	 2	 (1.98	 -	 2.76	 มิลลิกรัมต่อลิตร)	 และ	 

กลุ่มที่	1	(1.23	-	2.15	มิลลิกรัมต่อลิตร)	ตามลำดับ	(ภาพที่	2)	 

แสดงให้เห็นว่า	 กลุ่มของการทดลองที่มีการใส่บอลจุลินทรีย์น้ำ	 

เค็มลงไป	(กลุ่มที่	2	และ	3)	เปรียบเสมือนเป็นการเติมปริมาณ	 

สารอินทรีย์เข้าไปในน้ำเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากบอลจุลินทรีย์น้ำเค็ม	 

มีส่วนประกอบ	 รำละเอียด	 กากน้ำตาล	 ขี้ไก่	 อาหารกุ้ง	 ฯลฯ	 

ซึ่งเมื่อส่วนประกอบเหล่านี้จมลงแล้วเกิดการแตกตัวและละลาย	 

ปนออกมากับน้ำ	 ทำให้สารอินทรีย์	 (ความสกปรก)	 ในน้ำเพิ่ม	 

มากขึ้น	 ถึงแม้ว่าการใส่บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มลงไปเป็นการเพิ่ม	 

ปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำทิ้งเพื่อช่วยในการบำบัด	แต่เมื่อเทียบกับ	 

ปริมาณของสารอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น	 รวมถึงจุลินทรีย์ที่เป็นส่วน	 

ผสมในบอลจุลินทรีย์น้ำเค็มบางส่วนที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้า	 

กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง	อาจทำให้มีจุลินทรีย์บางส่วน	 

ตายลง	 จุลินทรีย์ส่วนที่เหลือจึงยิ่งต้องใช้ออกซิเจนมากขึ้นใน	 

การย่อยสลายสารอินทรีย์ดังกล่าวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในน้ำ		 

ทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถบำบัดสารอินทรีย์ในนํ้าได้อย่างมี	 

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	 ส่งผลให้ค่าบีโอดีเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย	 

อย่างไรก็ตาม	 ค่าบีโอดีทั้ง	 3	 กลุ่มการทดลองยังอยู่ในเกินค่า	 

มาตรฐานน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตามประกาศ	 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

 2.2 ไนไตรท์ - ไนโตรเจน 

	 ไนไตรท์เป็นสารประกอบตัวกลางระหว่างแอมโมเนีย	 

กับไนเตรทที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนรูปทางเคมีของไนโตรเจน	 

ปริมาณไนไตรท์เริ่มต้นในแต่ละกลุ่มการทดลองมีค่าอยู่ในช่วง	 

0.55	 -	 0.57	 มิลลิกรัมต่อลิตร	 โดยในกลุ่มควบคุมของการ	 

ทดลอง	 (กลุ่มที่	 1)	 ปริมาณไนไตรท์มีค่าคงที่จนถึงวันที่	 3	 

จากนั้นปริมาณไนไตรท์เริ่มลดลงเรื่อยๆ	 จนถึงวันที่	 30	 ซึ่ง	 

ภาพที่ 2	ปริมาณบีโอดีในน้ำทิ้งจากนากุ้ง	
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แรเพอรไลทมีคุณลักษณะที่มีรูพรุน มีพื้นที่ผิวสูงและมีองคประกอบของแรธาตุตางๆ เชน อะลูมิเนียมและโซเดียม ซ่ึงมี
คุณสมบัติในการปรับสภาพความเปนกรด-ดางและยังสามารถดูดซึมและดูดซับกาซหรือสารประกอบอินทรียตางๆ ไดดี 
(Sundstrom and Klei, 1979; ปรินทร, 2551; หางหุนสวนจํากัด มิเนอรรัล แอนด เซอรวิส, 2554) ทําใหกลุมการทดลองที่
ใชบอลจุลินทรียนํ้าเค็มสามารถบําบัดกล่ินในนํ้าเสียไดดีกวากลุมที่ไมใชบอลจุลินทรีย 
 สวนปริมาณสารแขวนลอยในนํ้าเสียหลังจากใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็ม พบวา ปริมาณสารแขวนลอยคอยๆ ลดลงตาม
ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นในทั้ง 3 กลุมการทดลอง (ภาพที่ 1) ซ่ึงอาจเปนผลมาจากนํ้าทิ้งถูกตั้งทิ้งไวในสภาพนํ้าน่ิง ทําใหสาร
แขวนลอยในนํ้าสามารถตกตะกอนตามแรงโนมถวงของโลกไดแตจากผลการทดลองในกลุมที่ 2 และ 3  มีคาสูงกวาในกลุม
ควบคุม (กลุมที่ 1) อาจเกิดจากสวนผสมในบอลจุลินทรียนํ้าเค็มซ่ึงประกอบดวยรําละเอียด เพอรไลท  ขี้ไก ฯลฯ ละลาย
ออกมาและเชื้อราที่เกิดขึ้นหลังจากการบมดาสตาบอลสามารถสงผลใหตะกอนจุลินทรียจมตัวไดไมดีนัก (สันทัด, 2549) 
อยางไรก็ตามลักษณะคุณภาพของนํ้าทางกายภาพโดยทั่วไปยังมีคาอยูในมาตรฐานนํ้าทิ้งจากบอเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับประกาศทั่วไป 
(พ.ศ.2547) 

  
ภาพที่ 1  ปริมาณสารแขวนลอยในนํ้าทิ้งจากนากุง 

2. ลักษณะทางเคมี 
2.1  คาบีโอดี 
 คุณภาพนํ้าจากนากุงระหวางกอนและหลังจากใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็มเม่ือส้ินสุดการทดลองมีคาแตกตางจากกอน
การใสบอลจุลินทรีย (วันที่ 0) เล็กนอย  ปริมาณบีโอดีในกลุมการทดลองที่ 3 มีคาสูงสุด (2.45-2.97 มิลลิกรัมตอลิตร) 
รองลงมา คือ กลุมที่ 2 (1.98-2.76 มิลลิกรัมตอลิตร) และกลุมที่ 1 (1.23-2.15 มิลลิกรัมตอลิตร) ตามลําดับ (ภาพที่ 2)  แสดง
ใหเห็นวา กลุมของการทดลองที่มีการใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็มลงไป (กลุมที่ 2 และ 3) เปรียบเสมือนเปนการเติมปริมาณ
สารอินทรียเขาไปในนํ้าเพิ่มขึ้น เน่ืองจากบอลจุลินทรียนํ้าเค็มมีสวนประกอบ   รําละเอียด  กากนํ้าตาล  ขี้ไก  อาหารกุง ฯลฯ 
ซ่ึงเม่ือสวนประกอบเหลาน้ีจมลงแลวเกิดการแตกตัวและละลายปนออกมากับนํ้า ทําใหสารอินทรีย (ความสกปรก) ในนํ้าเพิ่ม
มากขึ้น ถึงแมวาการใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็มลงไปเปนการเพิ่มปริมาณจุลินทรียในนํ้าทิ้งเพื่อชวยในการบําบัด แตเม่ือเทียบกับ
ปริมาณของสารอินทรียที่เพิ่มขึ้น รวมถึงจุลินทรียที่เปนสวนผสมในบอลจุลินทรียนํ้าเค็มบางสวนที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง อาจทําใหมีจุลินทรียบางสวนตายลง จุลินทรียสวนที่เหลือจึงยิ่งตองใชออกซิเจนมากขึ้นในการ
ยอยสลายสารอินทรียดังกลาวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในนํ้า ทําใหจุลินทรียไมสามารถบําบัดสารอินทรียในนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร สงผลใหคาบีโอดีเพิ่มสูงขึน้ตามไปดวย อยางไรก็ตาม คาบีโอดีทั้ง 3 กลุมการทดลองยังอยูในเกินคามาตรฐานนํ้าทิ้ง
จากบอเพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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104			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 6  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2555

ชวัลรัตน์ สมนึก, วรวิทย์ ชีวาพร และหิรัญ หิรัญรัตนพงศ์ 

การลดลงอย่างต่อเนื่องเกิดจากกระบวนการไนตริฟิเคชันโดย	 

แบคทีเรียบางกลุ่มที่สามารถเปลี่ยนรูปไนโตรเจนได้	(Nitrifying	 

Bacteria)	ในน้ำทิ้งจากนากุ้ง	ทำให้ปริมาณไนไตรท์ค่อยๆ	ลดลง		 

เนื่องจากถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปไนเตรทเพิ่มขึ้น	 แต่ในกลุ่มที่มี	 

การใส่บอลจุลินทรีย์น้ำเค็ม	 (กลุ่มที่	 2	 และ	 3)	พบว่า	ปริมาณ		 

ไนไตรท์มีค่าลดลงจนถึงวันที่	 7	 และเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่	 20	 

จากนั้นมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงวันที่	 30	 (ภาพที่	 3)	 อาจ	 

เกิดเนื่องจากสารประกอบไนโตรเจนที่เป็นส่วนผสมอยู่ในบอล	 

จุลินทรีย์น้ำเค็มเริ่มละลาย	 ทำให้เป็นการปลดปล่อยสารประกอบ	 

ไนโตรเจนออกมาในน้ำเพิ่มขึ้น	 จึงเกิดกระบวนการไนตริฟิเคชัน	 

เปลี่ยนแอมโมเนียเป็น	 ไนไตรท์	 ปริมาณไนไตรท์จึงเพิ่มสูงขึ้น	 

จากนั้นไนไตรท์จะถูกเปลี่ยนต่อเป็นไนเตรท	 ทำให้ปริมาณ	 

ไนไตรท์ลดลงในเวลาต่อมา	ซึ่งแบคทีเรียในบอลจุลินทรีย์น้ำเค็ม	 

อาจเป็นตัวเร่งให้สารอินทรีย์ต่างๆ	 เกิดการย่อยสลายเร็วขึ้น	 

จึงถูกปลดปล่อยออกสู่น้ำได้มากขึ้น	 โดยกระบวนการทำงานของ	 

แบคทีเรียในการย่อยสลายสารประกอบอนินทรีย์ไนโตรเจนจะ	 

เกิดขึ้นจนถึงสภาวะคงที่	 (Stable	 State)	 ประมาณ	 20	 วัน	 

(อรทัย,	 2538)	 อย่างไรก็ตามไนไตรท์เป็นตัวกลางของการ	 

เปลี่ยนแปลงของสารประกอบไนโตรเจนจึงอาจทำให้เกิดผันแปร

ได้อย่างต่อเนื่อง	

 2.3 ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 

	 ปริมาณฟอสเฟตในกลุ่มควบคุมมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 

หลังจากการใส่บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มตั้งแต่วันที่	 1จนถึงวันที่	 30	 

(0.001	 -	 0.037	 มิลลิกรัมต่อลิตร)	 ซึ่งยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์	 

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 

ฉบับที่	 27	 (พ.ศ.	 2549)	 ส่วนในกลุ่มที่มีการใส่บอลจุลินทรีย์	 

น้ำเค็ม	(กลุ่มที่	2	และ	3)	ปริมาณฟอสเฟตมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 

หลังจากเริ่มใส่บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มในช่วงวันที่	 1	 -	 3	 แล้วมี	 

ปริมาณฟอสเฟตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากใส่บอลจุลินทรีย์	 

น้ำเค็มในวันที่	 3	 จนถึงวันที่	 30	 ของการทดลอง	 (ภาพที่	 4)		 

โดยตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดค่า	 

ฟอสเฟต	-	ฟอสฟอรัส	ในแหล่งน้ำทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์	 

น้ำควรมีค่าไม่เกิน	 45	 ไมโครกรัมต่อลิตร	 (0.045	 มิลลิกรัมต่อ	 

ลิตร)	ซึ่งในกลุ่มที่มีการใช้บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มทั้งกลุ่มที่	2	และ	 

กลุ่มที่	 3	 ปริมาณฟอสเฟตหลังจากการใส่บอลจุลินทรีย์น้ำเค็ม	 

ตั้งแต่วันที่	 3	 ของการทดลอง	 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานอย่าง	 

เห็นได้ชัด	

	 การเพิ่มขึ้นของปริมาณฟอสเฟตในกลุ่มที่มีการใช้บอล	 

จุลินทรีย์น้ำเค็ม	 อาจมีผลมาจากจุลินทรีย์ในกลุ่มบาซิลลัสที่	 

เป็นส่วนประกอบในการทำบอลจุลินทรีย์น้ำเค็ม	 โดยเฉพาะ	B.		 

megaterium	 ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อย	 

สารฟอสเฟต	ทั้งจากไขมันและแร่ธาตุต่างๆ	ทำให้มีธาตุฟอสเฟต	 

ละลายน้ำออกมาได้เป็นอย่างดี	(พายัพ,	2544)	

ภาพที่ 3 ปริมาณไนไตรท์ในน้ำทิ้งจากนากุ้ง	
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2.2  ไนไตรท-ไนโตรเจน 
 ไนไตรทเปนสารประกอบตัวกลางระหวางแอมโมเนียกับไนเตรทที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนรูปทางเคมีของไนโตรเจน 
ปริมาณไนไตรทเริ่มตนในแตละกลุมการทดลองมีคาอยูในชวง 0.55-0.57 มิลลิกรัมตอลิตร โดยในกลุมควบคุมของการทดลอง 
(กลุมที่ 1) ปริมาณไนไตรทมีคาคงที่จนถึงวันที่ 3 จากน้ันปริมาณไนไตรทเริ่มลดลงเรื่อยๆ จนถึงวันที่ 30 ซ่ึงการลดลงอยาง
ตอเน่ืองเกิดจากกระบวนการไนตริฟเคชันโดยแบคทีเรียบางกลุมที่สามารถเปล่ียนรูปไนโตรเจนได (Nitrifying Bacteria) ในนํ้า
ทิ้งจากนากุง ทําใหปริมาณไนไตรทคอยๆ ลดลง เน่ืองจากถูกเปล่ียนใหอยูในรูปไนเตรทเพิ่มขึ้น แตในกลุมที่มีการใสบอล
จุลินทรียนํ้าเค็ม (กลุมที่ 2 และ 3) พบวา ปริมาณ    ไนไตรทมีคาลดลงจนถึงวันที่ 7 และเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่ 20 จากน้ันมีคา
ลดลงอยางรวดเร็วจนถึงวันที่ 30 (ภาพที่ 3) อาจเกิดเน่ืองจากสารประกอบไนโตรเจนที่เปนสวนผสมอยูในบอลจุลินทรียนํ้าเค็ม
เริ่มละลาย ทําใหเปนการปลดปลอยสารประกอบไนโตรเจนออกมาในนํ้าเพิ่มขึ้น จึงเกิดกระบวนการไนตริฟเคชันเป ล่ียน
แอมโมเนียเปน   ไนไตรท ปริมาณไนไตรทจึงเพิ่มสูงขึ้น จากน้ันไนไตรทจะถูกเปล่ียนตอเปนไนเตรท ทําใหปริมาณไนไตรท
ลดลงในเวลาตอมา  ซ่ึงแบคทีเรียในบอลจุลินทรียนํ้าเค็มอาจเปนตัวเรงใหสารอินทรียตางๆ เกิดการยอยสลายเร็วขึ้น จึงถูก
ปลดปลอยออกสูนํ้าไดมากขึ้น โดยกระบวนการทํางานของแบคทีเรียในการยอยสลายสารประกอบอนินทรียไนโตรเจนจะ
เกิดขึ้นจนถึงสภาวะคงที่ (Stable State) ประมาณ 20 วัน (อรทัย, 2538) อยางไรก็ตามไนไตรทเปนตัวกลางของการ
เปล่ียนแปลงของสารประกอบไนโตรเจนจึงอาจทําใหเกิดผันแปรไดอยางตอเน่ือง  

 
 

ภาพที่ 3  ปริมาณไนไตรทในนํ้าทิ้งจากนากุง 
 
2.3  ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 
  ปริมาณฟอสเฟตในกลุมควบคุมมีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอยหลังจากการใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็มตั้งแตวันที่ 1จนถึงวันที่ 30 
(0.001-0.037 มิลลิกรัมตอลิตร) ซ่ึงยังมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 27 
(พ.ศ.2549) สวนในกลุมที่มีการใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็ม (กลุมที่ 2 และ 3) ปริมาณฟอสเฟตมีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอยหลังจากเริ่มใส
บอลจุลินทรียนํ้าเค็มในชวงวันที่ 1-3 แลวมีปริมาณฟอสเฟตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วหลังจากใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็มในวันที่ 3 
จนถึงวันที่ 30 ของการทดลอง (ภาพที่ 4) โดยตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนดคาฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส
ในแหลงนํ้าทะเลเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าควรมีคาไมเกิน 45 ไมโครกรัมตอลิตร (0.045 มิลลิกรัมตอลิตร) ซ่ึงในกลุมที่มีการใช
บอลจุลินทรียนํ้าเค็มทั้งกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 ปริมาณฟอสเฟตหลังจากการใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็มตั้งแตวันที่ 3 ของการ
ทดลอง มีคาเกินเกณฑมาตรฐานอยางเห็นไดชัด  
 การเพิ่มขึ้นของปริมาณฟอสเฟตในกลุมที่มีการใชบอลจุลินทรียนํ้าเค็ม อาจมีผลมาจากจุลินทรียในกลุมบาซิลลัสที่
เปนสวนประกอบในการทําบอลจุลินทรียนํ้าเค็ม โดยเฉพาะ B. megaterium  ซ่ึงเปนแบคทีเรียที่มีความสามารถในการยอย
สารฟอสเฟต ทั้งจากไขมันและแรธาตุตางๆ ทําใหมีธาตุฟอสเฟตละลายนํ้าออกมาไดเปนอยางดี  (พายัพ, 2544)  

 
 

ภาพที่ 4  ปริมาณฟอสเฟตในนํ้าทิ้งจากนากุง 

 
 

สรุป 
	 การศึกษาประสิทธิภาพของบอลจุลินทรีย์น้ำเค็มในการ	 

บำบัดน้ำทิ้งจากนากุ้ง	พบว่า	บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มมีประสิทธิภาพ	 

ในการบำบัดกลิ่นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆ	 ในน้ำทิ้งได้

เป็นอย่างดี	 ปริมาณสารแขวนลอยมีค่าลดลงเล็กน้อยแต่	 

คุณลักษณะทางกายภาพของน้ำโดยทั่วไป	 เช่น	 สี	 อุณหภูมิ	 

และค่า	pH	มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม	 

ที่ไม่มีการใช้บอลจุลินทรีย์น้ำเค็ม	

	 นอกจากนี้บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มส่งผลให้คุณลักษณะ

ทางเคมีของน้ำทิ้ง	เช่น	ค่าบีโอดี	ค่าไนไตรท์และค่าฟอสเฟตใน	 

น้ำสูงขึ้น	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้บอลจุลินทรีย์น้ำเค็มเพื่อการ

บำบัดน้ำเสียอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำมากขึ้น	 โดยเฉพาะ	 

อย่างยิ่งอาจส่งผลให้พืชน้ำมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและ	 

สร้างปัญหาต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำตามมา	 ทำให้เกิดปัญหา

การเจริญเติบโตของพืชน้ำอย่างรวดเร็วได้	 (Eutrophication)		 

(อรทัย,	2538)	
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  ปริมาณฟอสเฟตในกลุมควบคุมมีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอยหลังจากการใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็มตั้งแตวันที่ 1จนถึงวันที่ 30 
(0.001-0.037 มิลลิกรัมตอลิตร) ซ่ึงยังมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 27 
(พ.ศ.2549) สวนในกลุมที่มีการใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็ม (กลุมที่ 2 และ 3) ปริมาณฟอสเฟตมีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอยหลังจากเริ่มใส
บอลจุลินทรียนํ้าเค็มในชวงวันที่ 1-3 แลวมีปริมาณฟอสเฟตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วหลังจากใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็มในวันที่ 3 
จนถึงวันที่ 30 ของการทดลอง (ภาพที่ 4) โดยตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนดคาฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส
ในแหลงนํ้าทะเลเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าควรมีคาไมเกิน 45 ไมโครกรัมตอลิตร (0.045 มิลลิกรัมตอลิตร) ซ่ึงในกลุมที่มีการใช
บอลจุลินทรียนํ้าเค็มทั้งกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 ปริมาณฟอสเฟตหลังจากการใสบอลจุลินทรียนํ้าเค็มตั้งแตวันที่ 3 ของการ
ทดลอง มีคาเกินเกณฑมาตรฐานอยางเห็นไดชัด  
 การเพิ่มขึ้นของปริมาณฟอสเฟตในกลุมที่มีการใชบอลจุลินทรียนํ้าเค็ม อาจมีผลมาจากจุลินทรียในกลุมบาซิลลัสที่
เปนสวนประกอบในการทําบอลจุลินทรียนํ้าเค็ม โดยเฉพาะ B. megaterium  ซ่ึงเปนแบคทีเรียที่มีความสามารถในการยอย
สารฟอสเฟต ทั้งจากไขมันและแรธาตุตางๆ ทําใหมีธาตุฟอสเฟตละลายนํ้าออกมาไดเปนอยางดี  (พายัพ, 2544)  

 
 

ภาพที่ 4  ปริมาณฟอสเฟตในนํ้าทิ้งจากนากุง 

 
 

ภาพที่ 4	ปริมาณฟอสเฟตในน้ำทิ้งจากนากุ้ง	
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	 	 วารสารวิจัยรำไพพรรณี	เป็นวารสารระดับชาติ	ซึ่งมี	 

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่	ผลงานวิจัย	และวิชาการ	วิชาการของ	 

คณาจารย์	 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 ทั้งภายในภายนอก	 

มหาวิทยาลัย	

	 	 เพื่อแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัย	 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 รวมถึงด้านมนุษยศาสตร์และ	 

สังคมศาสตร์	 โดยจัดทำเป็นวารสารราย	 4	 เดือน	 (ปีละ	 3		 

ฉบับ)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 2)	 เป็น	 

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ	 และ	 3)	

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร	

 

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ 

	 	 บทความที่รับตีพิมพ์ในวารสารได้แก่	 1)	 บทความ	 

วิจัย	 2)	 บทความวิชาการ	 3)	 บทวิจารณ์เชิงวิชาการ	 โดยให้	 

พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ	 A4	 พิมพ์หน้าเดียว	 จำนวน	 ไม่เกิน		 

10	หน้า	โดยทุกบทความต้องมีส่วนประกอบดังนี้	บทคัดย่อเป็น	 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	บทนำ	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย		 

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย	 ผลการวิจัย	 สรุปและอภิปราย	

ผลการวิจัยข้อเสนอแนะ	และเอกสารอ้างอิง	

 

ข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับ 

	 ■	 ขนาดกระดาษ	A4	

	 ■	 ขอบกระดาษ	ขอบบน	1	นิ้ว	ขอบล่าง	1	นิ้ว	

	 	 ขอบซ้าย	1.25	นิ้ว	ขอบขวา	1	นื้ว	

	 ■	 ระยะระหว่างบรรทัด	หนึ่งเท่า	(Single	Space)	

	 ■	 ตัวอักษร	ใช้	TH	Sarabun	PSK	ตามที่กำหนดดังนี้	

  ●	 ชื่อเรื่อง	(Title)	

	 	 	 -	 ภาษาไทย	ขนาด	18	point,	กำหนดกึ่งกลาง,		

	 	 	 	 ตัวหนา	

	 	 	 -	 ภาษาอังกฤษ	ขนาด	18	point,	กำหนด	

	 	 	 	 กึ่งกลาง,	ตัวหนา	

  ●		 ชื่อผู้เขียน	(ทุกคน)	

	 	 	 -	 ชื่อผู้เขียน	ภาษาไทย	-	อังกฤษ	ขนาด	

	 	 	 	 14	point	,	กำหนดกึ่งกลาง,	ตัวหนา	

	 	 	 -	 ที่อยู่ผู้เขียน	ขนาด	14	point	,	กำหนด	

	 	 	 	 กึ่งกลาง,	ตัวหนา	และเว้น	1	บรรทัด	

  ●		 บทคัดย่อ	

	 	 	 -	 ชื่อ	“บทคัดย่อ”	และ	“Abstract”	ขนาด	

	 	 	 	 16	point	,	กำหนดกึ่งกลาง	,	ตัวหนา	

	 	 	 	 และเว้น	1	บรรทัด	

	 	 	 -	 เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย	ขนาด	14	point	,	

	 	 	 	 กำหนดชิดขอบ	,	ตัวธรรมดา	

  ●	 คำสำคัญ	 ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ	 ควร	 

เลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ	ประมาณ	4	 -	5	คำ	 ใช้	 

ตัวอักษร	ภาษาไทย	หรือ	อังกฤษ	ขนาด	14	point	

	 	 	 -	 เนื้อหา	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ขนาด	

	 	 	 	 14	point	,	กำหนดชิดขอบ	,	ตัวหนา	

	 	 	 -	 ย่อหน้า	0.5	นิ้ว	

  ●	 Keyword	 ให้พิมพ์ต่อจากส่วน	 Abstract	 ควร	 

เลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ	 ภาษาอังกฤษ	 ขนาด	 

14	point	

  ●	 รายละเอียดบทความ	(Body)	

	 	 	 -	 คำหลักบทขนาด	16	point	,	กำหนดชิดซ้าย	,	 

	 	 	 	 ตัวหนา	

	 	 	 -	 หัวข้อย่อยขนาด	14	point	,	กำหนดชิดซ้าย	,		 

    ตัวหนา	

	 	 	 -	 ตัวอักษรขนาด	14	point	,	กำหนดชิดขอบ	,	 

	 	 	 	 ตัวธรรมดา	

	 	 	 -	 ย่อหน้า	0.5	นิ้ว	

 

 รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทนำ	วัตถุประสงค์	 

ของการวิจัย	อุปกรณ์และวิธีดำเนิน	การวิจัย	ผลการวิจัย	สรุป	 

และอภิปรายผลการวิจัย	ข้อเสนอแนะ	และเอกสารอ้างอิง	

 ■		 คำศัพท์	ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน	

 ■		 รูปภาพและตาราง	 กรณีรูปภาพและตาราง	 หัวตาราง	 

  ให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์	 คำบรรยายรูปภาพให้อยู่	 

	 	 ใต้รูปภาพ	 และจัดกึ่งกลางคอลัมน์	 เนื้อหา	 และคำ	 

	 	 บรรยายภาพ	 ใช้ตัวอักษรขนาด	 14	 point	 ตัวปกติ	 

	 	 รูปแบบการพิมพ์	
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	 หนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.//หน้า.	

ตัวอย่าง	:	

ปกรณ์	ปรียากร.	2532.	ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา.	 

	 ใน	 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการพัฒนา  

 ชนบท. หน่วยที่	 1.	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 

	 สาขาวิทยาการจัดการ.	นนทบุรี:	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย	 

	 สุโขทัยธรรมาธิราช.	หน้า	33	-	34.	

Fitzroy,	 Felix	 R.	 and	 Kraft,	 Kornelius.	 1991.	 Firm	 Size,	 

	 Growth	 and	 Innovation:	 Some	 Evidence	 from	 

	 West	 Germany.	 In	 Innovation	 and	 Technological		 

	 Change	 :	 An	 International	 Comparizon.	 Zottan	 

	 J.	 Aes	 and	David	 B.	 Audretsh,	 eds.	 New	York	 :		 

	 Harester	Wheatsheaf.	Pp.	152	-	159.	

3. อ้างอิงจากบทความในวารสาร 

รูปแบบ	:	

ชื่อผู้เขียน.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่	 (เดือน):/	 

	 เลขหน้า.	

ตัวอย่าง	:	

สุรัชช์	 ฟุ้งเกียรติ.	 2547.	 นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศน์เทคโนโลยี	 

	 ระดับไมโคร. ผู้ส่งออก. 17	(ปักษ์แรก	เมษายน)	:	19	-	22.	 

Mintrom,	Michael	 and	 Vergari,	 Sandra.	 1996.	 Advocacy	 

	 Coalitions,	Policy	Entrepreneurs	and	Policy	Change.	 

 Policy Studies Journal. 24	(Autumn)	:	420	-	434.	

4. อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์ 

รูปแบบ	:	

ชื่อผู้เขียน.	 ปี.	 ชื่อวิทยานิพนธ์	 ภาคนิพนธ์	 หรือสารนิพนธ์.		 

	 ระดับปริญญา	มหาวิทยาลัย.	

ตัวอย่าง	:	

ธีรวัฒน์	พันธุ์สุผล.	2547.	การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหาร  

 กองประจำการเพื่อการพัฒนาประเทศ กรณีศึกษา   

 กรมทหารต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศ  

 โยธินกองบัญชาการยุทธทางอากาศ.	 วิทยานิพนธ์	 

	 ปริญญามหาบัณฑิต	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  

ปิโย	 เล็กกำแหง.	 2547.	พฤติกรรมการซื้อและการบริโภค  

 เครื่องดื่มในร้านกาแฟขนาดเล็กของนักศึกษา  

 ภายในมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษานักศึกษาสถาบัน  

 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ภาคนิพนธ์โครงการ	 

	 บัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร	 สถาบันบัณฑิต	 

	 พัฒนบริหารศาสตร์.	

Thawilwadee	 Bureekul.	 1998.	Major Factors Affecting   

 Industrial Hazardous Waste Policy Implementation   

 in Central Thailand.	Doctoral	 dissertation,	National		 

 Institute	of	Development	Administration.	

5. อ้างอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอต่อ

หน่วยงานต่างๆ 

รูปแบบ	:	

ชื่อผู้เขียน.	 ปี.	 ชื่อเอกสาร. รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย	 

	 หน่วยงาน.	

ตัวอย่าง	:	

ปุระชัย	เปี่ยมสมบูรณ์.	2538.	จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสาร

วิจัย	เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม	

งานวิจัย	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.	

6. อ้างอิงจากสิ่งพิมพ์กฎหมาย 

รูปแบบ	:	

ชื่อกฎหมาย.//ชื่อวารสาร.//ฉบับ/เล่มที่,/ตอนที่/(วัน	 เดือน):/	 

	 เลขหน้า.	

ตัวอย่าง	:	

พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		 

	 เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์		 

	 ไปเป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	พ.ศ.	2509.		 

 ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับกฤษฎีกา	83,	29	ฉบับพิเศษ		 

	 (31	มีนาคม):	23-36.	

The	 Act	 on	 Revenue	 Code	 Amendment	 (No.35)	 B.E.		 

	 2544. Royal Thai Government Gazette.118,	85A		 

	 (27	September	2001)	:	1	-	4.	
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7. อ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

รูปแบบ	:	

ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิต/://ผู้ผลิต./ปี	 พ.ศ.		 

	 ที่เผยแพร่.	

ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[Online].//เข้าถึงได้จาก/://วิธีการเข้าถึงและ	 

	 สถานที่ของข้อมูล/ปี	พ.ศ.	ที่เผยแพร่	(หรือสืบค้น).	

ตัวอย่าง	:	

Noam,	E.M.	Telecommunication	Policy	Issue	for	the	Next		 

	 Century.	 [online].	 Available:gopher://198.80.36...//	 

	 global/telcom.txt.	1994.	

Texas	Instruments.	Speech	Synthesis	Processors.[online]		 

	 available	 :	 http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/	 

	 index.htm.	1998.	

การส่งบทความ 
	 ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับที่เป็น	 Microsoft	 Word	 for	 

Windows	 (2003)	 บันทึกลงแผ่น	 CD-ROM	 จำนวน	 1	 ชุด	 

พร้อมเอกสาร	 จำนวน	 4	 ชุด	 ให้มีรายละเอียดครบตาม	 

แบบฟอร์มของวารสารวิจัยรำไพพรรณี	ความยาวไม่เกิน	10	หน้า		 

ส่งมาที่	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	 ชั้น		 

5)	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 เลขที่	 41	 หมู่	 5	 ถนน	 

รักศักดิ์ชมูล	ตำบลท่าช้าง	อำเภอเมือง	จังหวัดจันทบุรี	22000	 

โทรศัพท์์	 0-3947-1056	 หรือ	 0-3931-9111	 ต่อ	 3505	 

โทรสาร	 0-3947-1056	 อีเมลล์	 anna_24t@hotmail.com,		 

research_rbru2010@hotmail.co.th	,	research@rbru.ac.th	

	 ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลด	 

แบบฟอร์มต่างๆ	 ได้ที่	 www.rbru.ac.th/org/research/

สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

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

 

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ์ 

	 กองบรรณาธิการจะดำเนินการพิจารณาบทความตาม	 

รูปแบบที่กำหนด	 หากบทความใดไม่ผ่านการพิจารณาจะส่ง	 

กลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไข	 หากผ่านการพิจารณาจะเข้าสู่การ	 

ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน	 และภายนอก	 เมื่อผลการ	 

ประเมินผ่านหรือไม่ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ	 เมื่อบทความ	 

ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการการตีพิมพ์	 

พร้อมวารสารฉบับที่บทความนั้นตีพิมพ์	จำนวน	1	ฉบับ	โดยจะ	 

ให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก	
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ประกาศรับ
สมัครตนฉบับ 

ขั้นตอนการจัดทําวารสารวิจัยรําไพพรรณี 

ผูเขียนศึกษาและ
จัดทําบทความตาม
รูปแบบที่กําหนด 

สงตนฉบับบทความ 
-สงดวยตนเอง 
 สงทางไปรษณีย 
-สงทางe-mail 

กองบรรณาธิการตรวจ
รูปแบบตามที่กําหนด 

 

กองบรรณาธิการสง
ผูทรงคุณวุฒิแยกตามสาขา 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

ตามแบบประเมิน 

กองบรรณาธิการแจงยืนยันการรับบทความ 

กองบรรณาธิการตรวจกอนสงโรงพิมพ 

จัดพิมพเผยแพร 

รับบทความตนฉบับ 

ไมผาน 

แจงผูเขียน 

แกไข 

ผาน 

ไมผาน 

ผาน 

แกไข 

แจงผูเขียน จบ 

แจงผูเขียน 

ไมตองแกไข 
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เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ขาพเจา       นาย       นาง       นางสาว       อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………….……………………….….……..… 
ชื่อ – สกุล ........................................................................................................................................................................ 

ตําแหนงทางวิชาการ (โปรดระบุ)...............................................................................................................................................   
สังกัดมหาวิทยาลัย .................................................................................................................................................................... 

สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................................................ 
ที่อยู...........................................................................................................................................................................................  
โทรศัพทที่ทํางาน......................................................โทรศัพทมือถือ......................................................................................... 
โทรสาร.................................................................................E-mail........................................................................................... 

มีความประสงคขอสงบทความ เรื่อง : 

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

เพื่อลงตีพิมพในวารสารวิจัยรําไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ISSN 1906-372X 
 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี               
 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กองบรรณาธิการสามารถติดตอขาพเจา ไดที่      สถานที่ทํางานที่ระบุขางตน      ที่อยูดังตอไปน้ี 
..............................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพทที่ทํางาน..................................................................โทรศัพทมือถือ....................................................................... 
โทรสาร..................................................................................E-mail.................................................................................. 

และในกรณีที่ไมสามารถติดตอขาพเจาได กองบรรณาธิการสามารถติดตอบุคคลดังตอไปนี ้
ชื่อ – สกุล............................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท................................................................................................................................................................................ 

โทรสาร...................................................................................E-mail................................................................................... 

มีความเก่ียวของเปน............................................................................................................................................................... 

 .........................................................ลายมือชื่อ 
(...............................................................)  

เจาของผลงาน 

 

 
 
 

ใบสมัครขอสงบทความลงตีพิมพ 

(การกรอกใบสมัครโปรดใชวิธีการพิมพ)   

กรุณาสงใบสมัคร ไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู 5 ถนนรักษศักดิ์ชมูล ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000   

โทรศัพท 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ตอ 3505  โทรสาร 0-3947-1056 

อีเมลล  anna_24t@hotmail.com , research_rbru2010@hotmail.co.th,  research@rbru.ac.th  
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แบบประเมินบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพในวารสารวิจัยรําไพพรรณี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
ชื่อบทความวิจัย
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

ชื่อผูประเมิน...........................................................................................สงคืนภายในวันที.่................................................ 
1. ความเปนมา / ความสําคัญของปญหาวิจัย 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

2. การประมวลเอกสาร (กรอบแนวคิด / คุณภาพการประมวลเอกสาร / ความเปนวิชาการ /  
ความเกี่ยวของกับสมมติฐาน ฯลฯ) 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

3. วิธีการวิจัย (กลุมตัวอยางและวิธีการสุม / ความนาเช่ือถือของเครื่องมือ / ขอมูล ฯลฯ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

4. ผลการวิจัย (ใชสถิติครบถวนเหมาะสม / ความถูกตองของการรายงาน ฯลฯ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

5. การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ)  
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

6. อ่ืน ๆ (เชน การใชภาพ / การจัดระเบียบบทความ / การอางอิง / ความถูกตองเชิงวิชาการ ฯลฯ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
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7. โดยภาพรวมทานประเมินวาบทความวิจัยน้ีมีคุณภาพระดับใด (กรุณาทําเครื่องหมาย ) 
  1) ควรตีพิมพ โดยมีการแกไขเล็กนอย (เชน คําผิด) 
  2) ควรตีพิมพ โดยอาจแกตามคําแนะนําของผูประเมิน หรือไมก็ได  
  3) ควรตีพิมพ แตตองแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูประเมินกอน โดย  
          ผูประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแกแลวอีกครั้ง  
              ผูประเมินไมขอพิจารณาอีกครั้ง 
  4) อาจตีพิมพได โดยผูเขียนตองทบทวนและปรับปรุงบทความใหม และผานการประเมินใหมอีกครั้ง 
โดย 
          ผูประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแกแลวอีกครั้ง  
              ผูประเมินไมขอพิจารณาอีกครั้ง 
      5) ไมควรตีพิมพในวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 
 

ลงช่ือ................................................................ผูประเมิน                                                                                
(................................................................) 

                               วันที่         ................................................ 
 
หมายเหตุ 1. ถาเน้ือที่กระดาษไมพอ ทานสามารถเขียนคําแนะนําเพิ่มเติมได 
 2. กองบรรณาธิการจะไมเปดเผยแบบประเมินน้ีแกผูเขียนบทความ แตจะรวบรวมสงขอวิจารณ
และขอเสนอแนะใหแกผูเขียน โดยพิจารณาตามแตกรณี 

 

กรุณาสงคืน  กองบรรณาธิการวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 5)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู 5 ถนนรักษศักด์ิชมูล ตําบลทาชาง  
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000   
โทรศัพท 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ตอ 3505, 3515 โทรสาร 0-3947-1056 
อีเมล research_rbru2010@hotmail.co.th 
       research@rbru.ac.th 

 
 

 
 
 
 


