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	 	 วารสารวิจัยรำไพพรรณี	 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่บทความบทความ

วิจัย	ของนักวิจัย	นักศึกษา	บัณฑิตศึกษา	คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ	มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	7	โดยบทความ

ทางวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้	 ได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา	 และวารสาร

วิจัยรำไพพรรณี	 ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล	 TCI	 เรียบร้อยแล้ว	 สำหรับการเผยแพร่วารสารวิจัยรำไพพรรณี	 ได้เผยแพร่ไปยังเครือข่าย

มหาวิทยาลัย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ทั่วประเทศ	

 

	 	 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความวิจัยมาให้พิจารณาตีพิมพ์	 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา

บทความ	 (Peer	 reviews)	 ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความทางวิชาการให้มีความถูกต้อง	 และขอขอบพระคุณ		

ทุกท่าน	 ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิจัยรำไพพรรณี	 ฉบับนี้	 ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 วารสารวิจัยรำไพพรรณี		

ปีที่	7	ฉบับที่	2		กุมภาพันธ์	–	พฤษภาคม		2556	จะสามารถตอบสนองความสนใจของผู้อ่าน	และหากท่านผู้สนใจต้องการส่งบทความ

วิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรำไพพรรณี	สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการวารสาร	ซึ่งจะได้ดำเนินการรวบรวม	คัดกรอง	 เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่

ผลงานด้านการวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป	

 

 

        

         

                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล  สุวรรณกูฏ 

                            บรรณาธิการวารสารวิจัยรำไพพรรณี 

 

   

บทบรรณาธิการ 

วารสารวิจัยรําไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนวารสารวิจัยที่เผยแพร
บทความบทความวิจัย ของนักวิจัย นักศึกษา บัณฑิตศึกษา คณาจารยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ มาอยาง
ตอเน่ืองเปนปที่ 7 โดยบทความทางวิชาการที่ไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพในวารสารน้ี ไดผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา และวารสารวิจัยรําไพพรรณี ไดจัดอยูในฐานขอมูล TCI เรียบรอยแลว สําหรับการเผยแพรวารสาร
วิจัยรําไพพรรณี ไดเผยแพรไปยังเครือขายมหาวิทยาลัย และหนวยงานที่เก่ียวของตางๆ ทั่วประเทศ 

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูเขียนทุกทานที่สงบทความวิจัยมาใหพิจารณาตีพิมพ ขอขอบพระคุณ
ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกทานที่ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขบทความทางวิชาการใหมี
ความถูกตอง และขอขอบพระคุณ ทุกทาน ที่มีสวนสนับสนุนการจัดทําวารสารวิจัยรําไพพรรณี ฉบับน้ี ใหเสร็จสมบูรณดวยดี 
หวังเปนอยางยิ่งวา วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปที่ 7 ฉบับที่ 1  ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556 จะสามารถตอบสนองความสนใจ
ของผูอาน และหากทานผูสนใจตองการสงบทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิจัยรําไพพรรณี สามารถสงมายังกองบรรณาธิการ
วารสาร ซ่ึงจะไดดําเนินการรวบรวม คัดกรอง เพื่อนําไปสูการเผยแพรผลงานดานการวิจัยอันจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตอไป 
 
 
        

         
         ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมพล  สุวรรณกูฏ 

          บรรณาธิการวารสารวิจัยรําไพพรรณี 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 

Factors Affecting To Morale of Personnel 
in Rambhai Barni Rajabhat University in Chanthaburi 

 

อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์ 	วรญา		ภูเสตวงษ์	
คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	 ของบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 จำแนกตามเพศ	 ประสบการณ์การทำงานและกลุ่มบุคลากร	 กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จันทบุรี	จำนวน	234	คน	สุ่มตัวอย่างแบบง่าย	เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	แบบสอบถามซึ่ง
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.96	สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบค่าที	(t	–	test)	ผลการวิจัย
พบว่า	
	 	 1.	 	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับแรก	 คือ	 ด้านลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ	ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความก้าวหน้า	
	 	 2.	 	 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี	จันทบุรี	จำแนกตามเพศ	ประสบการณ์การทำงานและกลุ่มบุคลากรพบว่า	ด้านนโยบายและการบริหารงานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ด้านรายได้และสวัสดิการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
 
คำสำคัญ : ขวัญกำลังใจ	,	บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	
 

Abstract 
  The	objectives	 of	 the	 research	were	 to	 study	 and	 compare	 the	 factors	 affecting	morale	 of	 personnel	 in	
Rambhai	Barni	Rajabhat	University	in	Chanthaburi.	They	were	classified	by	sex,	experiences	and	groups.	The	samples 
consisted	 of	 234	 personnel	 in	 the	 university.	 The	 instrument	 was	 a	 questionnaire.	 The	 statistics	 used	 were	
percentage,	mean,	standard	deviation	and	t	–	test.		
  The	results	found	were	:	1)	The	factors	affecting	the	morale	of	the	personnel	were	at	a	high	level.	The	factors 
ranked	 were	 type	 of	 jobs,	 interpersonal	 relations	 and	 job	 promotion	 respectively.	 2)	 There	 was	 significant	
differences	at	0.01	level	in	policy	and	management	and	at	0.05	level	in	salary	and	benefit	among	those	who	were	
different	sexes,	experiences	and	groups.				
 
Keywords :  	Morale	,	Personnel	in	Rambhai	Barni	Rajabhat	University	
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บทนำ 
	 	 ขวัญกำลังใจของบุคลากร	 นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบใน

การบริหารงานบุคลากรที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง	ในปัจจุบันนักบริหาร

และนักวิจัยจำนวนมากได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้	 โดยได้เน้น

แนวคิดด้านพฤติกรรมศาสตร์	(Behavioral)	มากขึ้น	ดังนั้น	การให้

ความสนใจต่อความรู้สึกหรือเจตคติส่วนบุคคล	 ของหน่วยงานและ

องค์การประเภทต่างๆ	 จึงมากขึ้นด้วย	 ดังที่	 อุทัย	 หิรัญโต	

(2543:181)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า	 ขวัญและ

กำลังใจของบุคคลเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้การบริหารมี

ประสิทธิภาพ	 และเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญดี	 จึงเป็นที่พึง

ปรารถนาของทุกองค์การ	 ในขณะที่	 กฤษณา	ศักดิ์ศรี	 (2543:323	

–	 324)	 ได้กล่าวถึงการบริหารงานบุคคลกับขวัญและกำลังใจว่า	

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่มุ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์การ	 ส่งเสริมให้บุคคลทุกคนร่วมกันทำงานด้วยความสำเร็จ	

สามัคคี	และมีความพยายามที่จะธำรงไว้ซึ่งการมีสัมพันธภาพอันดีงาม

ระหว่างกัน	มีความมุ่งหวังให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	ซึ่งสิ่งทั้งหลาย

เหล่านี้	 จะเกิดขึ้นโดยการที่องค์การสร้างขวัญกำลังใจในการ

ทำงานให้เกิดขึ้น	 ขวัญกำลังใจที่ดีจึงก่อให้เกิดการเพิ่มพลังในการ

ทำงานให้สูงขึ้น	 เป้าหมายที่แท้จริงขององค์การที่ได้รับตอบแทน

คือ	ผลผลิตสูงและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	การส่งเสริมให้

บุคคลในองค์การมีขวัญและกำลังใจสูง	 จึงเป็นหน้าที่อันสำคัญของ

งานบริหารบุคคล	 จากเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร	

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 เพื่อจะได้ทราบถึง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร	 สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 และเพื่อสะท้อนให้เห็น

ตัวบ่งชี้ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้	 บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณี	 จันทบุรี	 ขาดขวัญและกำลังใจให้ปรากฏ	 และเชื่อว่า	

จากผลการวิจัยในครั้งนี้อาจเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องได้นำไปพิจารณา	 ปรับปรุงแก้ไข	 ยังให้เกิดผลดีต่อการ

บริหารงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย	การเรียนการสอนและการศึกษา

ของชาติโดยรวมต่อไป			

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.		เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จันทบุรี	

	 	 2.	 	 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงาน	 ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

จันทบุรี	จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล	

 

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

	 	 	 	 	 	 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 บุคลากรสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 สายวิชาการ	 260	 คน	

สายสนับสนุน	350	คน	ในปีการศึกษา	2554	รวมทั้งสิ้น	610	คน	

	 	 	 	 	 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 บุคลากรสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จันทบุรี	ที่ผู้วิจัยสุ่มมา	โดยใช้สูตร

ของเครจซี่และมอร์แกน	(Krejcie	&	Morgan.	1970	:	607	–	610) 

ได้กลุ่มตัวอย่าง	 234	 คน	 ใช้การสุ่มอย่างง่าย	 (Simple	 random	

sampling)		

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

							 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	 ปัจจัยที่

ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	 ของบุคลากรสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จันทบุรี	1	ชุด	แบ่งออกเป็น	2	ตอน 

คือ	

       ตอนที่ 1	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม	

       ตอนที่ 2	 เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับปัจจัยที่ส่งผล

กระทบต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	 ของบุคลากรสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 เป็นแบบสอบถามชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 จำนวน	 5	 ด้าน	 ได้แก่	

ด้านนโยบายและการบริหารงาน	 ด้านรายได้และสวัสดิการ	 ด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติและด้าน

ความก้าวหน้า	

  3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 	 	 	 	 	 ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์	 ใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปเพื่อการวิจัย	 โดยหาค่าเฉลี่ย	 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าที	(t	–	test)	

 

ผลการวิจัย 
	 	 การวิจัยครั้งนี้	สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้	

	 	 1.	 สถานภาพส่วนบุคคลของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี	จันทบุรี	

	 	 	 	 	 	 บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 ที่

เป็นกลุ่มตัวอย่าง	 เป็นหญิงร้อยละ	 62.39	 และเป็นชายร้อยละ	

37.61	 มีประสบการณ์การทำงานน้อยร้อยละ	 58.97	 และมี

ประสบการณ์การทำงานมากร้อยละ	41.03	กลุ่มบุคลากรสายวิชา

การร้อยละ	56.84	และบุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ	43.16	

	 	 2.	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จันทบุรี	

	 	 	 	 	 	ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 โดยรวมอยู่ใน
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ระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับแรก	 คือ	 ด้าน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้าน

ความก้าวหน้า	

  เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จันทบุรี	แต่ละ

ด้านจำแนกเป็นรายข้อ	ปรากฏผลดังนี้	

	 	 	 2.1	 ด้านนโยบายและการบริหารงานโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ	

เรียงตาม	 ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับแรก	 คือ	 ผู้บริหาร

ยึดระเบียบกฎเกณฑ์ในการบริหารงาน	 ผู้บริหารมีนโยบายการบริหาร

งานชัดเจน	 และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนรับทราบและ

กำหนดนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย	

	 	 	 2.2	 ด้านรายได้และสวัสดิการโดยรวมอยู่ในระดับมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก	 เรียงตาม		

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับแรก	 คือ	 เงินเดือนและ					

ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ	 โครงสร้างเงินเดือน

และค่าตอบแทนพิเศษที่กำหนดมีความเหมาะสม	 และการได้รับ	

ค่าตอบแทนและสวัสดิการจากมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างสะดวก

และรวดเร็ว	

	 	 	 2.3	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก	

เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับแรก	 คือ	 การได้รับ

ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงาน	การได้รับความร่วมมือ

ในการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงาน	 และการได้รับความไว้วางใจ

จากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน	

	 	 	 2.4	 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก	 เรียงตามค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อยสามลำดับแรก	 คือ	 งานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถ	งานที่ปฏิบัติทำให้มีโอกาสได้ทำงานอย่าต่อเนื่อง 

และงานที่ปฏิบัติเป็นงานที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถ	

	 	 	 2.5	 ด้านความก้าวหน้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก	เรียงตามค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อยสามลำดับแรก	 คือ	 การได้รับการส่งเสริมให้ได้

ฝึกอบรม	ดูงานหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในงาน	งานที่

ปฏิบัติทำให้มีโอกาสรับผิดชอบงานที่สำคัญเพิ่มมากขึ้น	 และการได้

รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนา

ทักษะการทำงาน	

  3.	 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ

งานของบุคลากร	สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จันทบุรี	

	 	 	 	 	 	 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ

งานของบุคลากร	 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	

จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล	ปรากฏผลดังนี้	

	 	 	 3.1	 	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	

จำแนกตามเพศ	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่าทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย

สำคัญทางสถิติ	

	 	 	 3.2	 	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	

จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน	 พบว่า	 โดยรวมแตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่าทุกด้าน

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

	 	 	 3.3	 	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	

จำแนกตามกลุ่มบุคลากร	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ

ทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่าด้านนโยบายและ				

การบริหารงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	

ด้านรายได้และสวัสดิการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05	ส่วนด้านอื่นๆแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

 

สรุปและอภิปรายผล 
  จากผลการวิจัย	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จันทบุรี	มี

ประเด็นสำคัญที่สมควรนำมาอภิปราย	ดังนี้	

	 	 1.	 	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 โดยรวม

อยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 มีความคิดเห็นว่า	 ปัจจัยทั้ง	 5	 ด้าน	

คือ	 ด้านนโยบายและการบริหารงาน	 ด้านรายได้และสวัสดิการ	

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติและ

ด้านความก้าวหน้า	 เป็นปัจจัยที่ตอบสนองความต้องการตาม			

องค์ประกอบของความพึงพอใจ	อันจะส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว ์

(Maslow.	1970	:	35	–	58)	ที่กล่าวไว้ว่า	มนุษย์จะมีความพึงพอใจ

เมื่อได้สิ่งที่ต้องการสมความปรารถนา	การที่จะมีความพอใจในการ

ปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด	 ย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการของตนได้

รับการตอบสนองมากน้อยเพียงใด	 หากได้รับการตอบสนองมากก็

จะมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมาก	 หากได้รับการตอบสนอง

น้อย	 ความตั้งใจในการปฏิบัติงานก็จะลดน้อยลงไป	 ซึ่งมีอิทธิพล

ต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	 จึงทำให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ

กำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก	 นอกจากนี้ยังสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	พณิณญา	นาตาแสง	 (2550	 :	 83)	ที่พบว่า	 ขวัญ

กำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสถานศึกษา	

จังหวัดกาฬสินธุ์	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ปัจจัยจูงใจและปัจจัย
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ค้ำจุนที่มีความสำคัญต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวม

และรายด้านทุกด้าน	อยู่ในระดับมาก	

	 	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 มีประเด็นที่ควรนำมาอภิปราย	

ดังนี้	

	 	 	 1.1	 	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 ด้าน

นโยบายและการบริหารงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้	 อาจเป็น

ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าขวัญกำลังใจของบุคคล	 เป็นองค์ประกอบ

ที่ทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมี

ขวัญดี	 (อุทัย	 หิรัญโต.	 2543	 :	 181)	 โดยบุคลากรสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมากเกี่ยวกับผู้บริหาร	 ยึดระเบียบกฎเกณฑ์ในการ

บริหารงานเป็นอันดับหนึ่ง	 ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารงาน

ชัดเจนเป็นอันดับรองลงมา	 ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารจะต้องมีความคิด

กว้างไกล	 มีทิศทางที่ชัดเจนและสามารถโยงสู่การปฏิบัติอันจะเกิด

ผลดีต่อส่วนรวม	 (สิปปนนท์	 เกตุทัต.	 2544	 :	 41)	 นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับที่ธงชัย	 สมบูรณ์	 (2549	 :	 253)	 กล่าวว่า	 ความเป็น

ผู้นำของผู้บริหารมีส่วนสำคัญในการสร้างขวัญที่ดีแก่บุคลากรใน

องค์การ	ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถโน้มน้าว	 วางแผน	แก้ไขปัญหาและ

ความรับผิดชอบในการจัดการองค์กรให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น	

บรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรได้ตั้งเป้าหมายไว้	 จากแนวคิดข้างต้น	

จึงทำให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	 ด้าน

นโยบายและการบริหารงานอยู่ ในระดับมาก	 นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ประภาแก้ว	 เทพยรัตน์	 (2551	 :	 110)	

ที่พบว่า	 ปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล	 สังกัด

เทศบาลนครเชียงใหม่	 ด้านนโยบายและการบริหารงานอยู่ใน

ระดับมาก	

	 	 	 1.2	 	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 ด้าน

รายได้และสวัสดิการ	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยบุคลากรสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมากเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับ

เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติเป็นอันดับหนึ่ง	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิกฤต

และการชลอตัวของเศรษฐกิจ	 ค่าครองชีพสูงขึ้น	 ทำให้ภาวะทาง

เศรษฐกิจของบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญ	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 ยงยุทธ	

เกษสาคร	(2544	:	160)	ที่กล่าวไว้ว่า	ค่าตอบแทนและค่าจ้างหรือ

รายได้	 มีบทบาทสำคัญต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมี		

นัยสำคัญ	 เพราะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการที่จะให้ได้มาซึ่งความ

ต้องการต่างๆ	เช่น	อาหาร	เครื่องแต่งกาย	นอกจากนี้ยังสอดคล้อง

กับ	สมพงษ์	เกษมสิน	(2537	:	341)	ที่กล่าวว่า	การได้รับการเสริม

สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน	 เงินเดือนและค่าจ้างมีความ

สัมพันธ์กับการทำงานของคน	 โดยการให้เงินเดือน	 ค่าจ้างอย่าง

เป็นธรรม	 เป็นสิ่งจำเป็นและให้เกิดขวัญดี	 ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	ประภาแก้ว	 เทพยรัตน์	 (2551	 :	110)	ที่พบว่า	ปัจจัยใน

การปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล	 สังกัดเทศบาลนคร

เชียงใหม่	ด้านอัตราเงินเดือนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

เกี่ยวกับมีความพึงพอใจต่อเงินเดือนที่ได้รับเป็นอันดับหนึ่ง	

	 						1.3		ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จันทบุรี	ด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยบุคลากรสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมากเกี่ยวกับการได้รับความรู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตร

จากเพื่อนร่วมงานเป็นอันดับหนึ่ง	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิถี

วัฒนธรรมที่ถูกหล่อหลอมจากสถาบันทางการศึกษาและแนว

ประพฤติปฏิบัติตนของการเป็นผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา	

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ	 รวมถึงข้อบังคับ	 กฎ	 ระเบียบต่างๆ	

เกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ	 และความร่วมมือใน	

การปฏิบัติงาน	 จึงทำให้บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี

จันทบุรี	 ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ความร่วมมือและ

เต็มใจที่จะทำงานร่วมกัน	สอดคล้องกับ	กฤษณา	ศักดิ์ศรี	(2543	:	

323)	 ที่กล่าวไว้ว่า	 การบริหารงานโดยมีกระบวนการที่มุ่งบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การ	 ส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันทำงานด้วย

ความสำเร็จ	 สามัคคีและมีความพยายามที่จะธำรงไว้ซึ่งการมี

สัมพันธภาพอันดีงามระหว่างกัน	 มีความมุ่งหวังให้บรรลุวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 คำกอง	 	 อามาตย์มนตรี	

(2540	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา	จังหวัดหนองบัวลำภู	สามารถร่วมกัน

ทำนายขวัญกำลังใจของครูได้ร้อยละ	55.39	 โดยมีปัจจัย	6	ปัจจัย	

ที่มีอำนาจการทำนายจากสูงไปหาต่ำ	 เรียงตามลำดับ	 คือ	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา	 ความร่วมมือ

ของผู้ปฏิบัติงาน	 สภาพความพอใจในงาน	 ความพึงพอใจของการ

ทำงานเป็นกลุ่ม	สภาพการปฏิบัติงานและความมั่นคงปลอดภัย	

	 	 	 1.4	 	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 ด้าน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยบุคลากรสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมากเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเหมาะสมกับความรู้ความ

สามารถเป็นอันดับหนึ่ง	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	 ถ้าหากงานใดอยู่ใน

ความรับผิดชอบ	 ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเองแล้ว	 โดย

ทั่วไปบุคคลย่อมจะพยายามปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จอย่างเต็มที่	

ซึ่งบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 มี

โอกาสที่จะไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆ	 ย่อมจะภาคภูมิใจต่อ

ผลสำเร็จของงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างยิ่ง	 อันจะเป็นการ
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สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการความสำเร็จของ	 แมคเคลแลนด์		

(พิภพ	 	วชังเงิน.	2547	 :	164	–	165;	อ้างอิงจาก	McClelland.	

1962	 :	 99	 –	 112)	 ที่กล่าวว่า	 มนุษย์เราต้องการทำสิ่งต่างๆ	 ให้

เต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสำเร็จ	 คนที่ปรารถนาความสำเร็จมักจะ

ชอบการแข่งขัน	 ชอบงานที่ท้าทาย	 ต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับ

เพื่อประเมินผลงาน	 มีความรับผิดชอบสูง	 มีความชำนาญในการ

วางแผน	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ศิณีย์	สังข์รัศมี	(2544	:	78	

–	 82)	 ที่ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ

ทำงาน	 และการออกจากงานของคนในภาคอุตสาหกรรม	 พบว่า	

ขวัญและกำลังใจเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้คนอยากทำงาน	 กล่าว

คือ	 ถ้าคนมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน	 คนก็เกิดความรู้สึก

อยากทำงานต่อไป	 อัตราการลาออกก็มีในอัตราต่ำ	 ในทางตรงกัน

ข้าม	 ถ้าคนขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน	 คนก็รู้สึกไม่อยาก

ทำงาน	อัตราการลาออกจากงานก็มีมาก	

	 	 	 1.5	 	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 ด้าน

ความก้าวหน้า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยบุคลากรสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมากเกี่ยวกับการได้รับการส่งเสริมให้ได้ฝึกอบรม			

ดูงานหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในงานเป็นอันดับหนึ่ง	

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	 โอกาสจะก้าวหน้าในการทำงานเป็นองค์ประกอบ

อันหนึ่งที่ทำให้คนทำงานมีขวัญกำลังใจสูงหรือต่ำ	ถ้าผู้ปฏิบัติงานมี

ความรู้สึกว่าตนได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา

ความก้าวหน้าในงาน	 มีโอกาสรับผิดชอบงานที่สำคัญเพิ่มขึ้น						

มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการทำงานให้สูงขึ้น	

ทำให้มีกำลังใจที่จะทำงานต่างๆให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น	

สอดคล้องกับที่	 อุทัย	 หิรัญโต	 (2543	 :	 182)	 ให้แนวทางในการ

เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานว่า	 การ

ให้โอกาสอันเท่าเทียมกันในอันที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	 ตาม

สัดส่วนแห่งผลการปฏิบัติงานและความสามารถ	 ทุกคนที่ทำงาน

ย่อมมุ่ งหวังความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ด้วยกันทุกคน	

นอกจากนี้	 ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ดรัมสเตด	 (Dramstad.	

Online.	 2005)	 ที่พบว่า	 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความ

สัมพันธก์ับความเจริญก้าวหน้าในงาน	และมีผลต่อประสิทธิภาพใน

งานของครูในนอร์เวย์	 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สมหมาย	

เผือกสีทอง	 (2554	 :	 259)	 ที่พบว่า	 ความพึงพอใจในการทำงาน

ของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 18	 ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน	

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ	เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย	3	อันดับ	

คือ	 การปฏิบัติงานมีส่วนส่งเสริมให้มีประสบการณ์และความ

ชำนาญในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	 ผู้บริหารสนับสนุนให้มีความ

ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน	 มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนา

ตามความสนใจ	

	 	 2.	 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

จันทบุรี	มีประเด็นที่น่าสนใจ	ดังนี้	

	 	 	 2.1	 	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	

จำแนกตามเพศ	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย

สำคัญทางสถิติ	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	 บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 ทั้งเพศชายและเพศหญิง	 ต้องปฏิบัติ

งานตามหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน	 ต่างได้รับมอบหมายงานและเข้ามา

มีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา	 โดยมีกรอบ	 มีระเบียบ	

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการและ

มหาวิทยาลัยกำหนดไว้	 ทำให้บุคลากรเพศชายและเพศหญิงต้อง

ปฏิบัติอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน	 และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ

งานและกิจกรรมต่างๆ	 แบบเดียวกัน	 จึงทำให้มีความคิดเห็นต่อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน	 ซึ่ง

สอดคล้องกับ	เมตต์	เมตต์การุณจิต	(2547	:	16)	ที่กล่าวว่า	การเข้า

มามีส่วนร่วม	 จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและ

มีศักดิ์ศรี	 อีกทั้งจะกระตุ้นให้ทุกฝ่ายได้สำนึกในหน้าที่และความ	

รับผิดชอบ	 ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจ	 นอกจากนี้	 ผลการวิจัยยัง

สอดคล้องกับการวิจัยของ	ปัญญา	นามธรรม	(2551	:	60)	ที่พบว่า	

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง	 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี	 เขต	 1	 จำแนกตามเพศ	 ทั้งปัจจัยจูงใจ

และปัจจัยค้ำจุน	โดยรวมไม่แตกต่างกัน	

	 	 	 2.2	 	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	

จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน	 พบว่า	 โดยรวมแตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ทุกด้าน

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	

บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	 ไม่ว่าจะมี

ประสบการณ์มากหรือมีประสบการณ์น้อย	ต่างรับทราบหน้าที่ของตน 

จึงตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มี

ประสิทธิภาพ	 โดยการเข้าศึกษาอบรม	 ดูงานและสัมมนาเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา	สร้างเครือข่าย

การเรียนรู้	 ทำให้ตื่นตัวและกระตือรือร้นที่จะปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของตนเอง	 เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน	 ส่งผลให้

มีความคิดเห็นที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 สอดคล้องกับ	 มิลเลอร์	

(Miller.	 1987	 :	 112)	 ที่กล่าวว่า	 การปฏิบัติงานในตำแหน่งเป็น

เวลานาน	 การเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานย่อมทำให้
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เกิดแนวทางในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป	 นอกจากนี้	 ผลการวิจัยยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	สุธาทิพย์		บุญเสม	(2550	:	42)	ที่พบว่า 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	 จำแนกตามระยะเวลา

ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 อัมพร					

อิ่มทรัพย์	 (2544	 :	63	–	64)	ที่พบว่า	ขวัญของครูสายผู้สอนวิชา

ช่างอุตสาหกรรมโรงเรียนเอกชน	อาชีวศึกษา	เขตกรุงเทพมหานคร	

ที่มีประสบการณ์สูงกับประสบการณ์ต่ำ	 มีขวัญการทำงานไม่แตกต่าง

กัน	

	 	 	 2.3	 	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	

จำแนกตามกลุ่มบุคลากร	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ

ทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านนโยบายและการ

บริหารงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ด้าน

รายได้และสวัสดิการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	 ส่วนด้านอื่นๆแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

จันทบุรี	ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับความรู้	 ข้อมูลข่าวสาร

ที่ตรงกัน	และนำนโยบายที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยและสำนักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	มาเป็นแนวในการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเหมือนๆกัน	 และมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงานต่างๆตามขอบข่ายและภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด	

โดยให้ความสำคัญและการยอมรับทัดเทียมกัน	 จึงส่งผลให้มีความ

คิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตก

ต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 (2539	 :	

38)	ที่กล่าวไว้ว่า	ผู้ให้บริการ	ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	เป็นบุคคล

ที่มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงาน	เพื่อให้ผู้ได้รับบริการเกิดความ

พึงพอใจ	 ผู้บริหารที่วางนโยบายที่ดีย่อมสามารถตอบสนองความ

ต้องการได้ดี	 ทำให้เกิดความพึงพอใจง่าย	 เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงาน

ที่ตระหนักถึงความสำคัญ	 จะแสดงพฤติกรรมการบริการและตอบ

สนองบริการที่ดี	 มีการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วย	 จิตสำนึกของ

การบริการ	 ส่วนการที่ผลการวิจัยพบว่า	 ด้านนโยบายและการ

บริหารงานและด้านรายได้และสวัสดิการ	 แตกต่างกันอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และ	.05	ตามลำดับ	โดยบุคลากรสาย

วิชาการมีความเห็นด้วยมากกว่าบุคลากรสายสนับสนุน	 ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะบุคลากรสายวิชาการเห็นว่า	 การจัดระบบการบริหาร

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	 ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การ

จัดการศึกษามีคุณภาพได้	 เพราะการบริหารจัดการนั้นครอบคลุม
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สุเทพ	 พงศ์ศรีวัฒน์	 (2548	 :	 29)	 ที่กล่าวว่า	 การบริหารจัดการ	
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รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก 
A Model of EducationalQuality  Managementfor the Excellenceof 

SmallSized School 
 

บุณยกุล  หัตถกี 
คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยบูรพา	

 

บทคัดย่อ  
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กและ	

2)	 สร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก	 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียน

ขนาดเล็กทั่วประเทศจำนวน765	 คนโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 ข้อค้นพบที่ได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการใช้

เทคนิคเดลฟายจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาจำนวน	17	คน	ในการสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ของโรงเรียนขนาดเล็กผลการวิจัย	พบว่า			

  1.	 องค์ประกอบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป	 SPSS	 และ

โปรแกรม	 ลิสเรล	 (LISREL	 Version	 8.72)	 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประกอบด้วย	 7	 ด้านได้แก่ด้านภาวะผู้นำด้านการ

จัดการกระบวนการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์	 ด้านการสร้างทีมงานด้านการประเมินตนเอง	 ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน	 ผู้ปกครองและ

ชุมชนและด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี	 องค์ประกอบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี	 มีค่าไค-สแควร์เท่ากับ	

715.24	ค่า	df	เท่ากับ	258	ค่า	X
2
/df	เท่ากับ	2.77	ค่า	GFI	เท่ากับ	.96		ค่า	CFI	เท่ากับ	.99	ค่า	RMSEA	เท่ากับ	.048	และค่า	RMR	

เท่ากับ	.021	

	 	 2.	 รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กใช้เทคนิคเดลฟายวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา			

มัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	 (Interquartile	Range)	ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย	พบว่า	2.1)	ด้านภาวะผู้นำประกอบด้วย 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง	ภาวะผู้นำทางวิชาการและการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม	2.2)	ด้านการจัดการกระบวนการ	ประกอบด้วย 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาชัดเจนและใช้กระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตาม

วงจรเดมมิง	 PDCA	 2.3)	 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยการใช้หลักธรรมาภิบาลหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหาร

โรงเรียนและกำหนดวิสัยทัศน์	 2.4)	 ด้านการสร้างทีมงานประกอบด้วย	 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร	 การสร้างบรรยากาศในการทำงาน	

และการส่งเสริมการพัฒนาครู	 2.5)	 ด้านการประเมินตนเองประกอบด้วย	 การประเมินผลสัมฤทธิ์กระบวนการจัดการเรียนการสอนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและความพึงพอใจของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา	2.6)	ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน	ผู้ปกครอง

และชุมชนประกอบด้วยการจัดการความรู้คู่คุณธรรมและทักษะชีวิตการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียนและการสร้างความผูกพันและ	 2.7)	 ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี	 ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการ

และจัดการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน	และการนำเทคโนโลยีมาให้ความรู้บริการชุมชน			

 

คำสำคัญ	:	รูปแบบ		การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ		โรงเรียนขนาดเล็ก	
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Abstract 
	 	 The	purposes	of	this	 research	were:	1)	to	analyze	the	factors	of	educational	quality	management	for	the	

excellence	 of	 small	 sized	 school.	 and	 2)	 to	 construct	 the	model	 of	 educational	 quality	management	 for	 the	

excellence	 of	 small	 sized	 school.	 The	 samples	 used	 in	 this	 research	were	 765	 directors	 and	 teachers	 and	 the	

statistical	device	was	Confirmatory	Factor	Analysis	which	the	Delphi	 technique	was	applied	with	17	educational	

administrative	experts	.	

	 	 The	results	of	the	study	found	that	1)	the	factors	of	educational	quality	management	for	the	excellence	of	

small	 sized	 school	 consisted	 of	 	 leadership,	 process	 management,	 strategic	 planning,	 team	 working,	 self-	

assessment,	 students	 and	 stakeholders	 and	 information	 as	well	 as	 technology	 orientation.	 Those	 factors	were	

suitables	and	congruence	with	the	empirical	data	at	high	level	with	Chi-square	was	715.24,df	=258	,	X
2
/	df=2.77,	

GIF=.96,	CIF=.99,	 RMSEA=.048,	RMR=.021,	 2)	A	model	of	educational	quality	management	 for	 the	excellence	of	

small	sized	school,	suitable	for	Thai	social	context	were	:	2.1)	Leadership	consisted	of	transformational	leadership,	

academic	leadership,	participative	management,	2.2)	Process	management	consisted	of	learning	process	with	the	

community,	 educational	 standard	 of	 school,	 quality	 performance	 by	 Deming	 Cycle,	 2.3)	 Strategic	 planning	

consisted	 of	 good	 governance,	 participative	management,	 and	 vision	 setting,	 2.4)	 Team	working	 consisted	 of	

organization	 culture,	 organization	 climate,	 teacher	 development,	 2.5)	 Self-assessment	 	 consisted	 of	 learning	

outcome	 assessment,	 educational	 quality	 assurance,	 satisfaction	 of	 students	 and	 community,	 2.6)	 Student	 and	

stakeholders	 oriented	 consisted	 of	 knowledge	 management	 with	 morality	 as	 well	 as	 life	 skills,	 learning	

environment	 in	nurturing	 students	capacity	and	school	commitment,	2.7)	 	 Information	and	 technology	oriented	

consisted	of	management	 and	 learning	 technology,	 information	 technology	 utilization	 for	 in	 school	 community		

services.	

 

Keywords :	Model	/	Educational	Quality	Management	for	Excellence	/	Small	Sized	School	
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บทนำ 
	 	 การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีความสามารถและ

มีความสุขมีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมี

ประสิทธิภาพนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการกระจายอำนาจให้ทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์และเป็นไปตามหลักการของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 (กระทรวง

ศึกษาธิการ,2546)	 ทำให้สถานศึกษาทุกสถานศึกษามีความคล่อง

ตัว	 มีอิสระในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักของการบริหาร

จัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน	(School	Based	Management 

:	 SBM)	 ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา

สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานและอย่างต่อ

เนื่อง	 จากที่สถานศึกษาทุกสถานศึกษามีความคล่องตัวมีอิสระใน

การบริหารจัดการทั้งวิชาการ	 งบประมาณ	 บริหารบุคคล	 และ

บริหารทั่วไป	 พบว่าสถานศึกษาขนาดเล็กประสบปัญหาในการ

บริหารจัดการ	 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้

ศึกษาสภาพปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กพบว่าประสบปัญหาที่

คล้ายคลึงกัน	 4	 ด้านคือ	 (1)	 ด้านการบริหารจัดการ	 (2)	 ด้านการ

เรียนการสอน	 (3)	 ด้านความพร้อมทางด้านปัจจัยของโรงเรียน	

และ	(4)	ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน	(สำนักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2554)	

	 	 นอกจากนั้นสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2552)	

กล่าวว่ามีสถานศึกษาจำนวนมากยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

ประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ			

การศึกษา	 (สมศ.)	 จากการประเมินรอบแรกถึงร้อยละ	 65	 จาก

สถานศึกษาที่มีกว่าสามหมื่นแห่งทั่วประเทศส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน

ขนาดเล็กในชนบทนอกจากนี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สองระหว่างปี	 พ.ศ.2549-2551	 ผลการประเมินพิจารณาตาม

ขนาดโรงเรียนพบว่า	 โรงเรียนขนาดเล็กผ่านการประเมินน้อยที่สุด

ร้อยละ	 76.45	 ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษผ่านการประเมินมาก

ที่สุดร้อยละ	 98.5	 รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ร้อยละ	 95.61	

(เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์,	 2554)	 ส่วนด้านคุณภาพผู้เรียนพบว่า	

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ	 โดยเฉพาะวิชาหลักได้แก่	 ภาษาไทย	 ภาษา

อังกฤษ	 คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าเฉลี่ยต่ำ

กว่าร้อยละ	 50	 ผู้เรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งการคิด

วิเคราะห์	 ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง	 คุณธรรม	

จริยธรรม	(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2552)			

	 	 ในปัจจุบันการมีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมากทำให้การ

จัดการศึกษาไม่สะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพได้เพียงพอกล่าว

คือเกิดการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่ามีข้อจำกัดด้านการใช้ครูหรือไม่

สามารถจัดครูได้ครบชั้นและขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาส่งผลคุณภาพการศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง(สำนักงานคณะ
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กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2554)	 จากสภาพการดำเนินงาน

ของโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านมาหน่วยงานทุกระดับได้ความ

พยายามพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กด้วยนวัตกรรมแต่ละวิธี

การรูปแบบต่างๆเช่นการยุบรวมโรงเรียนการพัฒนาสื่อการเรียน

การสอน	 การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม	 การสนับสนุน				

งบประมาณเป็นต้นแต่ภายใต้ข้อจำกัดและสภาพปัญหาก็พบว่าผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กยังอยู่ใน

ระดับต่ำและส่วนใหญ่ไม่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน	

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2550)	 ซึ่งใน

ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กยังต้องดำเนินงานตามภารกิจเหมือน

โรงเรียนทั่วไปแต่ยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่องอันได้แก่ปัญหาด้าน

บุคลากรด้านอาคารสถานที่ด้านการบริหารจัดการและด้านวิชา

การโดยเฉพาะงานประกันคุณภาพการศึกษาที่จะต้องดูแลควบคุม

การบริหารงานของทุกงานจะต้องได้รับการแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นต่อ

ไปนอกจากนั้นความเป็นเลิศของโรงเรียนเป็นการพัฒนาด้าน

คุณภาพของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การจัดการศึกษา

ของระบบสากลได้นำเกณฑ์การจัดการศึกษา	 ตามรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา	 (Malcolm	 Baldridge	 National	

Quality	Award	:	MBNQA)	เป็นแบบอย่างในการพัฒนาโรงเรียน	

เช่น	สิงคโปร์		ญี่ปุ่น		ออสเตรเลีย	ฮ่องกง	และไทย	(โชติช่วง	พันสุเวส, 

2551)				

	 	 จากปัญหาและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น	 เพื่อเป็นการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ

และสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนผู้วิจัยจึงศึกษาภายใต้หลักการ	

แนวคิดดังนี้	 1)	 หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 (School	

Based	Management	 :	SBM)	2)	 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประเทศสหรัฐอเมริกา	(Malcolm	Baldridge	National	Quality	

Award	:	MBNQA)	3)	แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการคุณภาพ

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่ เป็นเลิศ	

(Education	Criteria	for	Performance	Excellence)	4)	รางวัล

คุณภาพแห่งชาติยุโรป	(The	European	Quality	Award	:	EQA)		

5)	 รางวัลคุณภาพแห่งชาติสิงคโปร์	 (Singapore	Quality	Award	

:	 SQA)	 6)	 รางวัลคุณภาพแห่งชาติญี่ปุ่น	 (Deming	 Prize)	 7)	

โรงเรียนรางวัลเป็นเลิศประเทศฮ่องกง	8)	รูปแบบโรงเรียนเป็นเลิศ

ประเทศสิงคโปร์	 (SEM)	9)	 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศ

ไทย	 (Thailand	Quality	 Award:TQA)	 10)	 แนวคิดการบริหาร

คุณภาพทั้งระบบ	(Total	Quality	Management	in	Education	

:	TQM)	11)	การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	(Public	

Sector	 Management	 Quality	 Award	 :	 PMQA)	 12)	

คุณลักษณะขององค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง	(High	Performance	

Organization:	 HPO)	 โดยได้ทบทวนแนวทางขององค์การแห่ง

ความเป็นเลิศ	 (Excellence	 Organization)	 13)	 แนวคิดการ
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จัดการศึกษาเชิงคุณภาพ	 (SIPPOMODEL)	14)	ความเป็นเลิศของ

สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐอเมริกา	 (National	

Institute	of	Standard	and	Technology	:	NIST)	15)	แนวคิด

ความเป็นเลิศของปีเตอร์และวอร์เตอร์แมน	 16)	 การบริหาร

โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและ	 17)	

โรงเรียนในฝันเพื่อมาวิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อหาและสรุปเป็น				

รูปแบบและแนวทางในการพัฒนา	 การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก	

	 	 สรุปได้จากการสังเคราะห์เนื้อหาทั้ง	 17	แนวคิดพบว่าองค์

ประกอบที่สอดคล้องกับการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น

เลิศประกอบด้วย7องค์ประกอบได้แก่	 1)	 ด้านภาวะผู้นำ	

(Leadership)	 2)	 ด้านการจัดการกระบวนการ	 (Process	

Management)	 3)	 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์	 (Strategic		

Planning)	 4)	 ด้านการสร้างทีมงาน	 (Team	Working)	 5)	 ด้าน

การประเมินตนเอง	 (Self	 -	 Assessment)	 6)	 ด้านการมุ่งเน้น

นักเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชน	 (Student	 and	 Stakeholders)		

และ	 7)	 ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี	 (Information	 and	

Technology)	 จึงได้นำมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการบริหารคุณภาพการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศและสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่

สามารถยุบหรือล้มเลิกได้ใช้เป็นรูปแบบในการศึกษาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และการเรียนรู้	การปรับใช้ในการบริหารคุณภาพการ

ศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 	 1.	 เพื่อวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการบริหาร

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก	

	 	 2.	 เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก	

 

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย 
  ขั้นตอนที่ 1	 การศึกษาและสำรวจข้อมูลเบื้องต้นจาก

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพการศึกษา	

	 	 1.	 ศึกษาแนวคิดหลักการ	 ทฤษฎีการพัฒนาการบริหาร

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่เกี่ยวข้องและสำรวจข้อมูล

เบื้องต้นเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย	

	 	 2.	 สร้างเครื่องมือในการวิจัย	 ได้แก่แบบสัมภาษณ์	 แบบมี

โครงสร้าง	ประกอบด้วย	7	ด้านนำให้อาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์

ตรวจสอบภาษาที่ใช้และความสอดคล้องของข้อคำถามและ

โครงสร้างเนื้อหา	

	 	 3.	 นำแบบสัมภาษณ์ไปดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก					

(In-depth	 Interview)กับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงาน

ปฏิบัติเป็นเลิศ	(Best	Practice)	จำนวน	10	คน	 	

  ขั้นตอนที่ 2	 ดำเนินการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น

ของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์ประกอบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก	 ตามกรอบแนวคิดที่ได้จาก

การสังเคราะห์เกณฑ์คุณภาพ	ดังนี้	

	 	 1.	 ประมวลผลจากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ทำเป็นร่าง

แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ	 มาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	

Scale)	5	ระดับ		

	 	 2.	 นำร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์

ตรวจสอบความครอบคลุมของข้อคำถามความชัดเจนของภาษา

จากนั้นนำมาปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุม

ดุษฎีนิพนธ์			

	 	 3.	 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการศึกษา		

จำนวน	 5	 คน	 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาข้อคำถาม	

(Content	 Validity)	 ด้วยการตรวจสอบค่าความสอดคล้อง

ระหว่างข้อคำถามกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด	 (Item	Objective	

Congruence:	IOC)		

	 	 4.	คัดเลือกข้อคำถามที่มีค่า	 IOC	ตั้งแต่	0.50-1.00	นำมา

ใช้	ส่วนข้อคำถามที่มีค่า	IOC	ต่ำกว่า	0.50	นั้นตัดทิ้ง	

  ขั้นตอนที่ 3	 ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบ

การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาด

เล็กกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยนำแบบสอบถามจากขั้นตอนที่	 2	

มาสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามกรอบความคิดแต่ละด้านจากนั้นนำ

มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (Confirmatory	 Factory	

Analysis	:	CFA)		

  ขั้นตอนที่ 4	 สร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความเป็น

ไปได้ในทางปฏิบัติ	 โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ	

จำนวน	 17	 คน	 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย	 (Delphi	 Technique)	 3	

รอบ		

	 	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 				 	 1.1	ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้บริหารและครู				

ผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบ

ด้วย	 ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	 จำนวน	 14,394	 คนและครู	

จำนวน	80,488	คน	

	 	 	 1.2	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น	 2	 กลุ่ม

กลุ่มแรกได้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่

แต่ละภาคภูมิศาสตร์ของประเทศไทย	 6	 ภาค	 ได้แก่	 ภาคกลาง	

ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคตะวันออกภาคตะวันตก

และภาคใต้ได้มาจากการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามหลัก
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ของฮูและเบนเลอร์	 (Hu	&	Bentler,	1999)	จำนวน	765	คน	ได้

มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 (multi	 stage	 random	

sampling)	มีขั้นตอนดังนี้	

	 	 	 	 ขั้นที่	 1	 สุ่มจังหวัดด้วยการสุ่มอย่างง่าย	 (simple	

random	 sampling)	 ตามสัดส่วนจำนวนจังหวัดในแต่ละภูมิภาค

ดังนี้	ภาคกลางจำนวน	8	จังหวัด	ภาคเหนือจำนวน	3	จังหวัด	ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน	 8	 จังหวัด	 ภาคตะวันออกจำนวน	 2	

จังหวัด	 ภาคตะวันตกจำนวน	 2	 จังหวัดและภาคใต้จำนวน	 6	

จังหวัด	ได้กลุ่มตัวอย่างรวม	29	จังหวัด	

	 						 	 ขั้นที่	 2	 สุ่มอำเภอด้วยการสุ่มอย่างง่าย	 (simple	

random	 sampling)	 จากอำเภอในจังหวัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

จังหวัดละ	3	อำเภอได้กลุ่มตัวอย่างรวม	87	อำเภอ	

	 						 	 ขั้นที่	 3	 สุ่มอำเภอที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่ม

อย่างง่าย	 (simple	 random	 sampling)	 จากโรงเรียนขนาดเล็ก

ในอำเภอได้จำนวนโรงเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างอำเภอละ	 3	

โรงเรียนได้กลุ่มตัวอย่างรวม	261	โรงเรียน	

	 						 	 ขั้นที่	 4	 สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน

ด้วยการสุ่มแบบเจาะจง	 (purposive	 random	 sampling)	 รวม

จำนวน	261	คน	

	 	 	 	 ขั้นที่	 5	 สุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนในโรงเรียน

ขนาดเล็กซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร

โรงเรียน	 โรงเรียนละ	 1-2	 คน	 รวม	 504	 คนซึ่งรวมทั้งหมด	 765	

คน	

	 						 	 กลุ่มที่	 2	 ได้แก่	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการ

ศึกษาระดับกระทรวง	 จำนวน	 5	 คน	 ด้านการบริหารระดับเขต

พื้นที่	 จำนวน	5	คน	และผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับรางวัล

โรงเรียนพระราชทานปี	 2553	 จำนวน	 7	 คน	 รวมผู้เชี่ยวชาญ

จำนวน	 17	 คน	 โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงใช้เทคนิคเดลฟาย	 3	

รอบ	(Delphi	Technique)	

	 	 3.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 เป็นแบบสัมภาษณ์และ

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหาร

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก		

	 	 4.	 สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยดำเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์	 โดย

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (Confirmatory	 Factor	

Analysis	 :	 CFA)	 โมเดลการวัดความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจักษ์	 จากค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน	 (Goodness	 of	

Fit	Measures)	(Joreskog&Sorbom,	1993)	และวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของรูปแบบการบริหารคุณภาพการ

ศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้โปรแกรม

สำเร็จรูป	 SPSS	 และโปรแกรมลิสเรล	 (LISREL	 Version	 8.72)	

และวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคเดลฟายโดยการหามัธยฐาน	 (Median)	

ตั้งแต่	 3.50	 ขึ้นไปและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	 (Interquartile	

Range)	1.50	ลงมา	

 

ผลการวิจัย 
	 	 1.	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการบริหาร

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก						

	 	 	 1.1	 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานของตัวแปรเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้	ค่าสถิติ	Bartlett’s 

Test	และค่าดัชนี	Kaiser	–	Mayer	–	OlkinMeasure	of	Sampling 

Adequacy	 (KMO)	 โดยองค์ประกอบด้านภาวะผู้นำด้านการ

จัดการกระบวนการด้านวางแผนเชิงกลยุทธ์	 ด้านการสร้างทีมงาน		

ด้านการประเมินตนเองด้านการมุ่งเน้นนักเรียน	 ผู้ปกครองและ

ชุมชน	และด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีมีค่าเท่ากับ	3520.619	,		

2309.444,	 615.228,	 2351.045,	 2211.977,	 1525.912	 และ	

592.476	 ตามลำดับซึ่งทุกด้านมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05	

แสดงว่า	 ตัวบ่งชี้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์ร่วมกันสามารถนำมา

วิเคราะห์องค์ประกอบได้	 สำหรับค่าดัชนี	 Kaiser	 –	 Mayer	 –	

Olkin	Measure	of	Sampling	Adequacy(KMO)	พบว่าค่าดัชนี

มีค่าเท่ากับ	 .692,	 .676,	 .647,.624,	 .714,	 .612	และ	.666	ตาม

ลำดับซึ่งทุกองค์ประกอบมีค่าเข้าใกล้1แสดงว่ารายการคำถามใน

แต่ละตัวแปรเป็นกลุ่มเดียวกันมีความเหมาะสมกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์และมีความเพียงพอที่จะนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้	

	 	 	 1.2	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง

ขององค์ประกอบ	 7	 องค์ประกอบ	 แยกการวิเคราะห์ออกเป็น

โมเดล	 ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าไค-สแควร์ของทุกโมเดลได้แก่	

โมเดลด้านภาวะผู้นำ	 ด้านการจัดการกระบวนการ	 ด้านวางแผน

เชิงกลยุทธ์	 ด้านการสร้างทีมงานด้านการประเมินตนเอง	 ด้านการ

มุ่งเน้นนักเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชนและด้านสารสนเทศและ

เทคโนโลยี	 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง

กลมกลืน	 (GFI)	ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ	(CFI)	

มีค่าเข้าใกล้	 1	 (.97	 และ	 .99	 ตามลำดับ)	 แสดงให้เห็นว่า	 โมเดล

ทางทฤษฎีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	

	 	 	 1.3	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง

เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น

เลิศของโรงเรียนขนาดเล็กพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์	(	)	เท่ากับ	715.24	(p=	

0.000	;	df	=258)ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์	 (	/df)		เท่ากับ	2.77	ค่า

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	 (GFI)	 เท่ากับ0.96ค่าดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืนเปรียบเทียบ	(CFI)	เท่ากับ	.99	ค่ารากที่สองของค่า

บุณยกุล  หัตถกี 
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เฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า	 (RMSEA)	

เท่ากับ	 .048	 และดัชนีของรากค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน	 (RMR)	 เท่ากับ	 .021	 แบบจำลองรูปแบบทั้ง	 7	

รูปแบบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 จัดเรียงลำดับตามค่าน้ำ

หนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยดังนี้	 รูปแบบด้านการมุ่งเน้น

นักเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชน	 ด้านภาวะผู้นำ	 ด้านการจัดการ

กระบวนการ	 ด้านการประเมินตนเอง	 ด้านการสร้างทีมงาน	 ด้าน

สารสนเทศและเทคโนโลยี	และด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีค่าน้ำ

หนักองค์ประกอบเท่ากับ	.40,	.23,	.20,.17	,	.11	,	.08	และ	-.17	

ตามลำดับซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบการบริหารคุณภาพการ

ศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กตามทฤษฎีที่สร้างขึ้นมี

ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

	 	 2.	 การสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กจาก	7	องค์ประกอบ	ได้รูปแบบการ

บริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก

ดังนี้	

	 	 	 2.1	ด้านภาวะผู้นำ	(Leadership)	ประกอบด้วย	การมี

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง	 มีภาวะผู้นำทางวิชาการ	 และใช้หลัก

การบริหารแบบมีส่วนร่วม		

   2.2	ด้านการจัดการกระบวนการ	(Process		Management) 

ประกอบด้วย	 การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนให้หลาก

หลาย	 มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาชัดเจน	 และใช้

กระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามวงจรเดมมิง	PDCA		

   2.3	ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์	(Strategic	Planning) 

ประกอบด้วย	การใช้หลักธรรมาภิบาล	หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ในการบริหารโรงเรียน	 และกำหนดวิสัยทัศน์	 ยุทธศาสตร์และ		

การพัฒนาโรงเรียนชัดเจน	

	 	 	 2.4	ด้านการสร้างทีมงาน	(Team	Working)	ประกอบ

ด้วย	 การสร้างวัฒนธรรมองค์การในการทำงาน	 สร้างบรรยากาศ

ในการทำงานและสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครูให้เต็มศักยภาพ	

	 	 	 2.5	 ด้านการประเมินตนเอง	 (Self	 -	 Assessment)	

ประกอบด้วยการประเมินผลสัมฤทธิ์กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน	 ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กและความพึงพอใจของ

นักเรียน		ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา	

	 	 	 2.6	ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชน	

(Student	 and	 Stakeholders)	 ประกอบด้วย	 การจัดความรู้คู่

คุณธรรมและทักษะชีวิตนักเรียน		สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อ

ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน	 	 และสร้างความผูกพันให้

นักเรียน	ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน	

	 	 	 2.7	ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี	 (Information	

and	 Technology)ประกอบด้วยการนำเทคโนโลยีมาให้ความรู้

บริการชุมชน	 	 ใช้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน		

ครูใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน	 และผู้บริหารใช้เทคโนโลยีใน

การบริหารจัดการดังภาพที่	1	

 

  2.6 ดานการมุงเนนนักเรียน ผูปกครองและชุมชน(Student and Stakeholders)  ประกอบดวย การจัดความรูคู
คุณธรรมและทักษะชีวิตนักเรียน  สรางบรรยากาศการเรียนรูที่เอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  และสรางความผูกพัน
ใหนักเรียน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 
  2.7ดานสารสนเทศและเทคโนโลยี  (Information and Technology)ประกอบดวยการนําเทคโนโลยีมาให
ความรูบริการชุมชน  ใชเทคโนโลยีจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน  ครูใชเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน และผูบริหารใช
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการดังภาพที่ 1 

 
 ภาพที่ 1  รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก 

สรุปและอภิปรายผล 
 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันการบริหารคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก และการ
สรางรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กพบวาองคประกอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษแสดงใหเห็นวาองคประกอบการบริหารคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศของโรงเรียนขนาด
เล็กทั้ง7 องคประกอบเปนองคประกอบที่สําคัญสอดคลองกับกรอบแนวคิดการวิจัยกลาวคือ 1) ดานภาวะผูนํา  2) ดานการ
จัดการกระบวนการ  3) ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ 4) ดานการสรางทีมงาน  5) ดานการประเมินตนเอง  6) ดานการมุงเนน
นักเรียนผูปกครองและชุมชนและ 7) ดานสารสนเทศและเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลองกับ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ: PMQA) เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ ( Education Criteria for Performance  
Excellence) รางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อองคกรที่เปนเลิศแสดงใหเห็นวา ถาโรงเรียน
ขนาดเล็กมีการปฏิบัติหรือดําเนินการใดๆโดยอาศัยองคประกอบทั้ง 7 องคประกอบที่กลาวขางตนแลวยอมสงผลตอการบริหาร
คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ  ซ่ึงนําไปสูการอภิปรายผลตามลําดับองคประกอบดังน้ี  
 1.ดานภาวะผูนํา(Leadership)ผลการวิจัยพบวากิจกรรมที่เหมาะสมที่ทําใหการบริหารคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กสูความเปนเลิศน้ันประกอบดวยผูบริหารมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง และสรางภาวะผูนําใหกับครูได
ผูบริหารจัดการในโรงเรียนโดยใหทุกภาคสวนมีอํานาจในการตัดสินใจเปนผูนําทางวิชาการ และบริหารจัดการกิจกรรมทาง
วิชาการใหนักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาไดทั้งน้ีเน่ืองจาก โรงเรียนขนาดเล็กผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการ
บริหารคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กประสบปญหาหลายดานอาทิ เชน ดานการบริหารจัดการดานการจัดการเรียนการ
สอนซ่ึงปญหาดังกลาวตองอาศัยผูนําหรือผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศน มุงม่ัน อดทน มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่และสังคมซ่ึงสอดคลองกับรูปแบบโรงเรียนเปนเลิศประเทศสิงคโปร(SEM) กลาววาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตองมีภาวะผูนํา คานิยม ดานการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลของนักเรียนมุงสูความเปนเลิศทาง
การศึกษาโดยการมีสวนรวมของชุมชนและสังคมสอดคลองกับ ธร สุนทรายุทธ (2551) ที่กลาววาผูบริหารจะตองแสดงความรู

ภาพที่ 1	รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก

บุณยกุล  หัตถกี 
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18			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2556 - พฤษภาคม 2556

สรุปและอภิปรายผล 
	 	 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการบริหารคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก	 และการสร้างรูป

แบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

ขนาดเล็กพบว่าองค์ประกอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง	 7	 องค์

ประกอบเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสอดคล้องกับกรอบแนวคิด		

การวิจัยกล่าวคือ	 1)	 ด้านภาวะผู้นำ	 2)	 ด้านการจัดการ

กระบวนการ	 3)	 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์	 4)	 ด้านการสร้าง		

ทีมงาน	 5)	 ด้านการประเมินตนเอง	 6)	 ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน				

ผู้ปกครองและชุมชนและ	 7)	 ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี	 ซึ่ง

สอดคล้องกับ	 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ:	

PMQA)	 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ	

(Education	 Criteria	 for	 Performance	 Excellence)	 รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ	 (TQA)	 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กร

ที่เป็นเลิศแสดงให้เห็นว่า	 ถ้าโรงเรียนขนาดเล็กมีการปฏิบัติหรือ

ดำเนินการใดๆโดยอาศัยองค์ประกอบทั้ง	 7	 องค์ประกอบที่กล่าว

ข้างต้นแล้วย่อมส่งผลต่อการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ซึ่งนำไปสู่การอภิปรายผลตามลำดับองค์ประกอบดังนี้	 	

	 	 1.	 ด้านภาวะผู้นำ	 (Leadership)	 ผลการวิจัยพบว่า

กิจกรรมที่เหมาะสมที่ทำให้การบริหารคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศนั้นประกอบด้วยผู้บริหารมีภาวะ

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง	 และสร้างภาวะผู้นำให้กับครูได้ผู้บริหาร

จัดการในโรงเรียนโดยให้ทุกภาคส่วนมีอำนาจในการตัดสินใจเป็น

ผู้นำทางวิชาการ	 และบริหารจัดการกิจกรรมทางวิชาการให้

นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาได้ทั้งนี้ เนื่องจาก	

โรงเรียนขนาดเล็กผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการบริหารคุณภาพ

การศึกษา	 โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาหลายด้านอาทิ	 เช่น	

ด้านการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งปัญหาดัง

กล่าวต้องอาศัยผู้นำหรือผู้บริหารที่มีความรู้	ความสามารถ	มีวิสัยทัศน์	

มุ่งมั่น	 อดทน	 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมซึ่งสอดคล้อง

กับรูปแบบโรงเรียนเป็นเลิศประเทศสิงคโปร์	 (SEM)	กล่าวว่าผู้บริหาร 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีภาวะผู้นำ	ค่านิยม	ด้านการจัด	

การเรียนการสอน	การวัดผลประเมินผลของนักเรียนมุ่งสู่ความเป็น

เลิศทางการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม

สอดคล้องกับ	 ธร	 สุนทรายุทธ	 (2551)	 ที่กล่าวว่าผู้บริหารจะต้อง

แสดงความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาที่จะต้อง

กำกับและติดตามตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ของโรงเรียนและนักเรียนจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติการทั้งการ

เรียนการสอนและการทำงานของครู	 และยังสอดคล้องกับงานวิจัย

ของวสันต์นาเหนียว	 (2550)	 พบว่าการบริหารการศึกษาที่จะ

ประสบความสำเร็จได้	 ปัจจัยสำคัญคือผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นำสูง 

มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความพยายาม	มุ่งมั่น	อดทน	แสวงหาความรู้

อยู่เสมอจากงานวิจัยโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่า

ภาวะผู้นำ	ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	ประกอบด้วยภาวะผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงในการบริหารโรงเรียนหรือทรัพยากรโรงเรียน		

ภาวะผู้นำทางวิชาการ	 และการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม	

ก็จะทำให้การบริหารคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสู่

ความเป็นเลิศได้	 	

  2.	 ด้านการจัดการกระบวนการ	(Process	Management) 

ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมที่ เหมาะสมที่จะทำให้การบริหาร

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศนั้น

ประกอบด้วยโรงเรียนจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ตามบริบทโรงเรียนชัดเจนมีการวางวัตถุประสงค์การทำงานและ

ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างแท้จริงครูปฏิบัติงานอย่าง

อิสระ	 คล่องตัวภายใต้กระบวนการคุณภาพวงจรเดมมิง	 PDCA				

ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กมีครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนสื่ออุปกรณ์แหล่งเรียนรู้น้อย	 ในขณะที่ชุมชนมีทรัพยากร

บุคคลที่หลากหลายที่สามารถนำเข้ามาในโรงเรียนได้อย่างดี

โรงเรียนขนาดเล็กมีกรอบงานเท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่จึงมีความ

จำเป็นต้องพัฒนาด้านการจัดการกระบวนการให้โรงเรียนมี

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตามบริบทที่มีอยู่ภายใต้การ

ดำเนินงานตามระบบคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการ

ศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ	(บวรศิลป์	 เชาว์ชื่น,	2550)	ซึ่ง

สอดคล้องกับกลิคแมน	 (Glickman,	 1995)	 กล่าวถึงการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 (School	 community	

involvement)	 เป็นความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและ

กันผู้บริหารโรงเรียนสามารถมีบทบาทในการนำชุมชนเข้ามาเป็น		

ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ในโรงเรียนได้	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ

สุนทร	 คชสิงห์	 (2548)	 ได้ศึกษาแนวทางแก้ไขการบริหารงานของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กพบว่าด้านการบริหารวิชาการควร

ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน	ด้านการบริหารบุคลากร	ควรใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	 และด้านการบริหารงบประมาณควรระดมทรัพยากรจาก

งานวิจัยโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดการ

กระบวนการโรงเรียนขนาดเล็กประกอบด้วยการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกับชุมชนให้หลากหลายมีมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาชัดเจนและใช้กระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตาม

วงจรเดมมิง	 PDCA	 ก็จะทำให้การบริหารคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศได้	

	 	 3.	 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์	 (Strategic	 Planning)	

ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมที่ เหมาะสมที่จะทำให้การบริหาร

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศนั้น

ประกอบด้วยโรงเรียนบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยให้ชุมชนเข้ามามี

บุณยกุล  หัตถกี 
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บทบาทในการสร้างความตระหนักกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทาง

การพัฒนาที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ	 และประเมินผลร่วมกับ

โรงเรียนได้ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารให้ทุกคนมี

ส่วนร่วมเนื่องจากโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการกำหนด

วิสัยทัศน์	 เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน	 เพื่อเป็นทิศทาง

ในการดำเนินงานของโรงเรียนตามเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบท

ของชุมชน	 ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูและบุคลากรทางการศึกษา

น้อยการนิเทศกำกับ	 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดำเนินการ

อย่างยากลำบากจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการ

ทำงานอย่างรอบคอบและรัดกุม	 สอดคล้องกับ	 Sallis	 (2002)	

กล่าวว่า	 แผนกลยุทธ์เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารเป็นองค์

ประกอบสำคัญของความสำเร็จของสถาบันยังสอดคล้องกับ

แนวคิดของ	พนม	พงษ์ไพบูลย์	(2547)	กล่าวว่าระบบการวางแผน

พัฒนาโรงเรียนที่ดีโรงเรียนต้องมีระบบข้อมูลที่พร้อมและเป็น

ปัจจุบันและมีการนำข้อมูลต่างๆที่มีอยู่มาวิเคราะห์เพื่อนำมา	 ใช้

กำหนดเป็นทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนา	 จากงานวิจัย

โรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ

โรงเรียนขนาดเล็กประกอบด้วยการใช้หลักธรรมาภิบาล	หลักการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน	และกำหนดวิสัยทัศน์	

ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาโรงเรียนชัดเจน	 ก็จะทำให้การ

บริหารคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศได้

สอดคล้องกับผลการวิจัยของปราณี	 วงศ์ชูพันธ์	 (2548)	 พบว่า	

แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก	

ควรจัดระบบการนิเทศ	กำกับติดตามภายในสถานศึกษา	ควรแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดทำหลักสูตรบูรณาการ	 ควรวางแผนการ

ใช้งบประมาณร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ควรระดมทรัพยากร	 ระดมทุน	 เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา	

	 	 4.	 ด้านการสร้างทีมงาน	 (Team	Working)	 ผลการวิจัย

พบว่ากิจกรรมที่เหมาะสมที่ให้การบริหารคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศนั้นประกอบด้วยผู้บริหารและครู

สร้างวัฒนธรรมองค์กรทั้งในการทำงานและการอยู่ร่วมกันผู้บริหาร

สร้างขวัญกำลังใจและยกย่องกับครูด้วยวาจาต่อสาธารณชนอย่าง

สม่ำเสมอผู้บริหารเพิ่มประสบการณ์ทางวิชาการสนับสนุนส่งเสริม

และพัฒนาครูให้เต็มศักยภาพใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ

บุคลากรและสร้างองค์ความรู้ร่วมกันทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็ก

มีความขาดแคลนบุคลากรในโรงเรียน	 จำเป็นที่ผู้บริหารต้องสร้าง

ทีมงานเพื่อให้เกิดความสามัคคี	 การร่วมกันทำงานให้สำเร็จลุล่วง

ตามวัตถุประสงค์	 นอกจากนั้นบุคลากรที่จะสามารถช่วยเหลือ

โรงเรียนได้ดีคือชุมชน	 ซึ่งทั้งผู้บริหารและครูต้องใช้วาทศิลป์ในการ

ประสานสัมพันธ์	 เกิดมิตรไมตรีให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการทำ

กิจกรรม	 จึงจะทำให้โรงเรียนเกิดคุณภาพอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้อง

กับ	 Sallis.	 (2002)	กล่าวว่าทีมงานเป็นองค์ประกอบสำคัญในการ

ปรับปรุงคุณภาพพัฒนาบุคลากรจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการ

สร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพเป็นกลยุทธ์

หลักในการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนิสา	วิทยานุกรณ์ 

(2552)	 พบว่าการสร้างทีมงานประกอบด้วยความผูกพันของผู้

ปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงานทั้งทางกายภาพและ

บรรยากาศในสถานศึกษาแสดงให้เห็นว่าการสร้างทีมงานของ

โรงเรียนขนาดเล็กประกอบด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ

ทำงานและการอยู่ร่วมกัน	 การสร้างบรรยากาศในการทำงาน		

และการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครูให้เต็มศักยภาพก็จะทำให้

การบริหารคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็น

เลิศได้	

	 	 5.	 ด้านการประเมินตนเอง	 (Self	 -	 Assessment)	 ผล	

การวิจัยพบว่ากิจกรรมที่เหมาะสมที่จะทำให้การบริหารคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศนั้น	 ประกอบด้วย

โรงเรียนประเมินและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการประเมินและเปรียบเทียบ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนมีการประเมินความคิดเห็น

และความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ประเมินและพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททั้งนี้เนื่องจากในโรงเรียน

ขนาดเล็กต้องปฏิบัติงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(2550)	 ได้แก่	 การพัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ	

การส่งเสริมความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงเรียน	 และการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา	 และต้องมีการ

ประเมินผลการทำงานความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง	 สอดคล้อง

กับแนวคิดของ	 ฮอย	 และ	 มิสเกล	 (Hoy&	Miskel,	 2008)	 กล่าว

ว่าการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นเป็นการทำ	

ให้เกิดประสิทธิผลในโรงเรียนได้ประการหนึ่ง	 โดยผู้บริหารต้อง

พิสูจน์ให้สาธารณชนรับรู้ถึงระบบที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนและ

ต้องสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรชัย	 	 ช่วยเกิด	 (2547)	 พบว่า

ประสิทธิผลโรงเรียนวัดจากการปฏิบัติงานในโรงเรียนโดยพิจารณา

จากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน	 	 ความพึงพอใจในการทำงานของครู	

และการรับรู้ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมแสดงให้เห็นว่า	 การ

ประเมินตนเอง	 ของโรงเรียนขนาดเล็กประกอบด้วยการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์กระบวนการจัดการเรียนการสอนการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

บริบทของโรงเรียนขนาดเล็กและความพึงพอใจของนักเรียน							

ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา	 ก็จะทำให้การบริหาร

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศได้	

บุณยกุล  หัตถกี 
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	 	 6.	 ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชน	

(Students	 and	 Stakeholders)	 ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมที่

เหมาะสมที่จะทำให้การบริหารคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศนั้นประกอบด้วยโรงเรียนศึกษาความ

ต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครองและชุมชนอย่างแท้จริง		

โรงเรียนสร้างครูที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อถือในการ

จัดการเรียนการสอนที่จะเกิดกับตัวนักเรียน	 ประชาสัมพันธ์ข่าว

สารและเชิญชวนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้เกิด

ความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน	

สอดคล้องกับ	 (Sallis,2002)	 ที่กล่าวว่าการให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาในฐานะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholders)	

โดยตรง	 เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งป้อนสารสนเทศด้านต่างๆ	 แก่

สถานศึกษาย่อมจะสร้างความรู้สึกผูกพันหรือความรู้สึกความเป็น

เจ้าของ	 (Sense	of	 Belonging)	 ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนเป็น

อย่างดีสอดคล้องกับผลการวิจัยของอามร	 	มุตวงศ์	 (2552)	พบว่า	

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา	 ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเกี่ยวกับความต้องการในการขอความร่วม

มือในการพัฒนาโรงเรียน	สร้างโอกาสให้ครู	ผู้เรียน	คณะกรรมการ

สถานศึกษาแสดงความคิดเห็น	 มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร	

จัดหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น	 แสดงให้เห็นว่าการมุ่งเน้น

นักเรียน	ผู้ปกครองและชุมชน	ของโรงเรียนขนาดเล็กประกอบด้วย	

การจัดการความรู้คู่คุณธรรมและทักษะชีวิตให้นักเรียน	 การสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน	

และการสร้างความผูกพันให้นักเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน	 ก็จะทำให้การบริหารคุณภาพการ

ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศได้	

	 	 7.	 ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี	 (Information	 and	

Technology)ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมที่เหมาะสมที่จะทำให้การ

บริหารคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศนั้น	

ประกอบด้วยโรงเรียนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีข้อมูลที่

ครอบคลุมและสามารถนำมาวางแผนพัฒนาคุณภาพนำเทคโนโลยี

มาใช้ในกระบวนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีระบบการจัด

เก็บข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการสะดวกต่อครูที่จะนำมาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนและจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้บริการความรู้

เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับชุมชนทั้งนี้เนื่องจากนโยบายด้านการศึกษา

ของรัฐบาล	 ได้กล่าวถึงการเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ	 จัดให้มีระบบการเรียน

แบบอิเล็คทรอนิคส์เพื่อเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้

เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

ซึ่งสอดคล้องกับบาร์บารา	 (Schroeder,	 Barbara	 ,2009)	 พบว่า	

ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา	 นั่นคือการใช้

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน	 การเพิ่มทักษะการสอนให้

ครู	 ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริมด้านทรัพยากร								

งบประมาณ	 รวมทั้งให้ครูได้พัฒนาการสอนของตนอยู่ เสมอ		

แสดงให้เห็นว่าสารสนเทศและเทคโนโลยีของโรงเรียนขนาดเล็ก

ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนต้องใช้เทคโนโลยีในการบริหาร

จัดการและครูใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน	การใช้

เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและการนำ

เทคโนโลยีมาให้ความรู้บริการชุมชนจะทำให้การบริหารคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศได้	

 

ข้อเสนอแนะ 
	 	 1.	 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้	

	 	 	 1.1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควร

จัดอบรมและพัฒนาภาวะผู้นำให้ผู้บริหารโรงเรียน	 พร้อมทั้งมีการ

ประเมินติดตามต่อเนื่องและเป็นระยะ		

	 	 	 1.2	โรงเรียนขนาดเล็กควรพัฒนาองค์ประกอบ	7	ด้าน	

ซึ่งอาจทำโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ประถมศึกษาหรือผู้บริหาร

โรงเรียนตามความเหมาะสมโดยพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบ

มากไปน้อยตามลำดับดังนี้	

	 	 	 ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน	 ผู้ปกครอง	 และชุมชนด้าน

ภาวะผู้นำด้านการจัดการกระบวนการด้านการประเมินตนเองด้าน

การสร้างทีมงานด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี	 และด้านการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์	

	 	 2.	 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป	

	 	 	 2.1	ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของ

โรงเรียนขนาดเล็ก	

   2.2	ควรศึกษารูปแบบการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ของโรงเรียนขนาดเล็ก	

	 	 	 2.3	ควรศึกษารูปแบบการกระจายอำนาจในการตัดสิน

ใจการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	

 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ.	 2546.	 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า  

  ด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที ่  

  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ เป็นนิติบุคคล พ.ศ.2546.   

  กรุงเทพฯ:	กระทรวงศึกษาธิการ.	

เกรียงศักดิ์	 	 เจริญวงศ์ศักดิ์.2554.วิกฤตคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก.   

	 	 เข้าถึงได้จาก	:	http:www.kriengsak.com/node/1880.		 

	 	 (21	สิงหาคม	2555)	 	

โชติช่วง	 	 พันธุเวส.	 2551.	 แม่แบบการจัดการศึกเชิงคุณภาพ   

  SIPPO Model.	กรุงเทพฯ:	ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้ว	เจ้าจอม   

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.	

บุณยกุล  หัตถกี 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2556 - พฤษภาคม 2556			21

ธร	 	 สุนทรายุทธ.	 2551. การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป: ทฤษฎี  

  วิจัยและปฏิบัติทางการศึกษา. กรุงเทพฯ:	เนติกุลการพิมพ์.	

บวรศิลป์	 	 เชาว์ชื่น.	 2550.	 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ  

  ดำเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2550. เอกสารประกอบการ	 

  ดำเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ.	มหาวิทยาลัย   

	 	 ขอนแก่น.	

ปราณี	 	วงศ์ชูพันธ์.	2548.	การศึกษา สภาพปัญหาและแนวทาง  

  การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร. งาน	 

	 	 วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยราชภัฎ	 

	 	 กำแพงเพชร.	

พนม		พงษ์ไพบูลย์.	2547.	คิดเป็น...การศึกษา.	กรุงเทพฯ:	วัฒนา	 

	 	 พานิช.	

วสันต์	 	 นาเหนียว.	 2550.	 แนวทางการจัดการที่เป็นเลิศของ  

  โรงเรียนเร่งสู่ฝัน. งานวิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎี	

	 	 บัณฑิต	มหาวิทยาลัยนเรศวร.	

สุนิสา	วิทยานุกรณ์.	2552.	การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสู่  

  ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน.	 งานวิจัยปริญญาดุษฎี	 

	 	 บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา.	

สุรชัย		ช่วยเกิด.	2547.	คุณลักษณะของผู้บริหารและวัฒนธรรม  

  โรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลโรงเรียนภายใต้การ  

  บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน.	 งานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตร   

	 	 มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.	

สุนทร		คชสิงห์.	2548.	ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงาน  

  ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต  

  พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2.	 งานวิจัยปริญญาการ	 

	 	 ศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา.	

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	 2550ก.	 เอกสาร  

  ประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา  

  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพตาม  

  มาตรฐานการศึกษา. กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์ทองกมล		จำกัด.	

________.	 2554.การดำเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อ  

  รองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง.	กรุงเทพฯ.	

	 	 (เอกสารอัดสำเนา).	

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2552.	ข้อเสนอการปฏิรูปการ  

  ศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561).	พิมพ์ครั้งที่	2.   

	 	 กรุงเทพฯ:	พริกหวานกราฟฟิค.	

อามร	 	 มุตวงศ์.	 2552.	 การศึกษาแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหาร  

  โรงเรียนขนาดเล็กของกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2 ใน  

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2.	งานวิจัย	 

	 	 การศึกษามหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.	

Glickman,	 C.D.,	 Gordon	 S.P.,&	 Ross-Gordon,	 J.M.	 1995.		 

  Supervision and Instruction : A Developmental   

  Approach. (3rded.).	 Massachusetts:	 Allyn	 and		 

	 	 Bacon.	

Hoy,	W.K.,	&Miskel,	C.G.	2008.	Educational administration:   

  Theory, Research, and practice.	 New	 York:		 

	 	 McGraw-Hill.	

Hu,	 L.	 T.,&Bentler,	 P.M.	 1999.	Cutoff criteria for fit   

  indexes in covariance structure analysis:   

  Conventional criteria versus new alternatives.   

  Structural	Equation	Modeling,	6(1),	1-55.	

Joreskog,	K.	G.,&Sorbom,	D.	1993.	Structural equation   

  modeling with the SIMPLIS command language.   

	 	 Chicago:	Scientific	Software.	

Sallis,	E.	2002.	Total quality management in education.   

  (3rded.)	.	London:	Kogan	Page.	

Schroeder,	 Barbara.	 2009.	 Within The Wiki: Best   

  Practices for Educators.	AACE	Journal	17,3	(July		 

	 	 2009):	Abstract.	

 

 

บุณยกุล  หัตถกี 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

22			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2556 - พฤษภาคม 2556

การศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา 

A Study for Internal Supervision in Basic School of Administrators 

 
สุรีย์มาศ  สุขกสิ   วรญา		ภูเสตวงษ์			วีระวัฒน์		พัฒนกุลชัย	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี		

 

บทคัดย่อ 
	 	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา	 จำแนก

ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่	 ครูผู้สอน	 จำนวน	 327	 คน	 ประกอบด้วย	 ครูผู้สอน	 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 1	 จำนวน	 145	 คน	 ครูผู้สอน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี	 เขต	2	จำนวน	182	คน	ได้มาโดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	and	Morgan)	

และการสุ่มตามระดับชั้น	 (Stratified	 Random	 Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 และแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 5	 ระดับ	 ตามแบบของลิเคอร์ท	 (Likert’s	

Scale)	 สอบถามเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา	 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น	 เท่ากับ	 .91	 วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	(				)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และการทดสอบค่าที	(t-test)		

	 	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา	โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	เรียง

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับคือ	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	 การพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม	 และการพัฒนาหลักสูตร	 2)	
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การศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของผูบริหารสถานศึกษา 
A Study for Internal Supervision in Basic School of Administrators 

สุรียมาศ  สุขกสิ , วรญา  ภูเสตวงษ, วีระวัฒน  พัฒนกุลชัย 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี  

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหาร
สถานศึกษา จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ครูผูสอน จํานวน 327 คน 
ประกอบดวย ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จํานวน 145 คน ครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จํานวน 182 คน ไดมาโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) และการสุมตามระดับชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสบการณในการปฏิบัติงาน และแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอรท (Likert’s Scale) สอบถามเก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ .91 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาคารอยละ 

คาเฉล่ีย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test)  
 ผลการวิจัยพบวา 1) การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและ                ราย
ดานอยูในระดับมาก เรียงคาเฉล่ียจากมากไปนอยสามลําดับคือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการ
ทํางานกลุม และการพัฒนาหลักสูตร 2) การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ               
คําสําคัญ : การนิเทศภายในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were studied and compare internal supervision in basic school of 
administrators in the experience of the samples. The samples of this research were 327 teachers consist 
145 teachers under the Office of Chanthaburi Primary Area 1 and 182 teachers under the Office of 
Chanthaburi Primary Area 2 by Krejcie and Morgan tables and stratified random sampling. The 
questionnaires were the experience of the samples and rating scales about internal supervision in basic 

school of administrators. The analysis for % ,  , S.D. , t-test                
 The following major results of the study have been revealed. 1) internal supervision in basic 
school of administrators were high  levels arrange from much to low were action research, group 
development and curriculum development. 2) internal supervision in basic school of administrators 
compared by experience was  not significant.  
Keywords : Internal Supervision  Administrators 
 

บทนํา 
 

 การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซ่ึง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดไวในมาตรา 6 วาการจัด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึก
ที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม
สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติรวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น 
ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบ
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บทนำ 
  การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญ
ก้าวหน้าและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	ซึ่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	
พ.ศ.2545	 ได้กำหนดไว้ในมาตรา	 6	 ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็น
ไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สติ
ปัญญา	 ความรู้และคุณธรรม	 มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต	 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข	 มาตรา	 7	 ใน
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข	 รู้จักรักษา	 และส่งเสริมสิทธิ	 หน้าที่	 เสรีภาพ	
ความเคารพกฎหมาย	 ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย	รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนา	 ศิลปะ	 วัฒนธรรมของชาติ	
การกีฬา	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็น
สากล	 ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ	รู้จักพึ่งตนเอง	มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์	 ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและมาตรา	 22	
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่ าผู้ เรี ยนมีความสำคัญที่ สุ ด	
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ	 ในการจัดการศึกษานั้น
เป็นการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 มีคุณธรรม	
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขด้วยวิธีการที่หลากหลาย	
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2546	:	8)	
	 	 การนิเทศการศึกษามีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับสถานศึกษา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูซึ่งเป็น						
ผู้สอนหลักในระบบการศึกษา	สำหรับจุดมุ่งหมายของการนิเทศคือ	
ต้องการปรับปรุงการสอนของครูให้มีคุณภาพมากขึ้น	 ซึ่งองค์ประกอบ
ของการนิเทศประกอบด้วย	 การช่วยเหลือครูผู้สอนโดยตรงให้มี
การปรับปรุงการสอนด้วยตัวของครูเองอย่างสม่ำเสมอ	 การพัฒนา
ทักษะการทำงานกลุ่ม	 โดยการวางแผนการแก้ปัญหาและกำหนด
เป้าหมายของกลุ่มร่วมกัน	 การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ	
โดยให้ครูจัดทำแฟ้มสะสมงาน	 การพัฒนาหลักสูตรโดยปรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการ
ของผู้เรียน	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	 เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอน	 (สุทธนู	 ศรีไสย์.	 2549	 :	 1-2)	 ใน				
การนิเทศการศึกษานั้นต้องตั้งอยู่บนหลักการด้านวิชาการ	 มีจุด	
มุ่งหมายชัดเจน	 เป็นประชาธิปไตย	 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	
เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์	 ทั้งทาง
ด้านความคิดเห็นและการกระทำ	 ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์	 รวมทั้ง
การให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน	 ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการ
ศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนสูงขึ้นในที่สุด	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำเนินการใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูประสบความสำเร็จในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเพิ่มพูนความรู้	 ความสามารถ	
ประสบการณ์ในการทำงานรวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ	 ให้
ครูสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ	 ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้	 มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของหลักสูตรด้วยเทคนิควิธีการที่
หลากหลาย	 การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่						
ผู้บริหาร	 ผู้ช่วยผู้บริหาร	 ครูวิชาการและครูที่ผู้บริหารมอบหมาย
ดำเนินการโดยใช้ภาวะผู้นำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ	 ประสาน
งานและใช้ศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่	 ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนางานของสถานศึกษานั้นๆ	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร	
มาตรฐานการศึกษา	คุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์	ความรับผิดชอบ 
ความรู้	 ความสามารถทางวิชาการและความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับ
การนิเทศการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้นิเทศการศึกษา	 การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาปฏิบัติได้หลายรูปแบบ	 การที่ผู้บริหารจะเลือก
ใช้รูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษาและความสามารถ
ของบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสำคัญ	 (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน.	2547	ก	:	179-180)		
	 	 ในสภาพปัจจุบันเหตุผลและความจำเป็นในการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา	 เนื่องจากปัญหาหลักคือ	 การนิเทศไม่ทั่วถึง
และการนิเทศไม่มีคุณภาพ	 ประการแรก	 อาศัยการนิเทศจาก
ภายนอก	เมื่อขยายโรงเรียนเพิ่ม	ครูเพิ่ม	การนิเทศภายนอกปฏิบัติ
ได้ไม่ทั่วถึง	จึงจำเป็นต้องมีการนิเทศภายใน	จากความเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคม	 ครูดีมิใช่ผู้ที่สอนดี	 มีความรู้	 ประพฤติดีเท่านั้น	 หากแต่
ยังต้องบริหารเวลาเพื่อสังคม	ชุมชน	พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
ไม่หวังพึ่ง	 ไม่รอคอย	 พัฒนาการนิเทศกันเองให้สามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ	 ส่งเสริมการศึกษา	 ค้นคว้า	
วิจัยร่วมปรับปรุงงานวิชาการ	ซึ่งแต่ละสถานศึกษามีสภาพข้อจำกัด
ไม่เหมือนกัน	 การที่คนภายในรู้เรื่องดีที่สุดกว่าคนภายนอกจะ
ทำให้การพัฒนาการนิเทศภายในเป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	 ปัญหาตัว
เร่งที่สำคัญคือ	 ปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้	 สภาพการสอนที่
เปลี่ยนไป	 สื่อ	 อุปกรณ์การสอน	 การประเมินและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน	 ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว	
การปรับตัว	 การพัฒนาตนเอง	 พึ่งตนเองของสถานศึกษาควรที่
บุคลากรในสถานศึกษาจะต้องตื่นตัวและปรับปรุงตัวเองให้พัฒนา
โดยใช้หลักนิเทศพึ่งตนเองโดยบุคลากรในสถานศึกษาเป็นหลัก	
(ชารี	มณีศรี.	2548	:	201)					
	 	 ดังนั้น	 การดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นความ
ร่วมมือระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดของ	 กลิคแมน	 (Glickman.	
2004	 :	 11)	 ประกอบด้วย	 การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง	
การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ	 การพัฒนาทักษะการ
ทำงานกลุ่ม	การพัฒนาหลักสูตร	การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	

สุรีย์มาศ  สุขกสิ , วรญา  ภูเสตวงษ์, วีระวัฒน์  พัฒนกุลชัย 
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จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็น
ไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	
และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 ซึ่งสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (2547	 ก	 :	 180)	 ได้กำหนด
แนวทางในการพิจารณาไว้ว่า	ถูกที่คือ	ตรงกับสภาพปัญหาหรือจุด
พัฒนาของสถานศึกษาเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาและ
เหมาะสมกับสถานการณ์	 ถูกคนคือ	 เหมาะสมกับระดับความรู้
ความสามารถของผู้รับการนิเทศและเหมาะสมกับจำนวนของ	ผู้รับ
การนิเทศ	
	 	 จากความสำคัญดังกล่าวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพโดยการนิเทศภายในสถานศึกษา	 ที่เป็นระบบ	
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนำผลที่
ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน		
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 	 การวิจัยในครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	คือ	
	 	 1.	 เพื่อศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ	
ผู้บริหารสถานศึกษา			
  2.	เพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา	 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติ
งาน	
 
วิธีดำเนินการวิจัย   
	 	 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่	 ครูผู้สอน	 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 1	 และ	
เขต	2	ปีการศึกษา	2555	จำนวน	2,184	คน	
	 	 2.	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่	ครูผู้สอน	สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 1	 และ	
เขต	2	ปีการศึกษา	2555	จำนวน	327	คน	โดยการกำหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	&	
Morgan.	 1970	 :	 608)	 ประกอบด้วย	 ครูผู้สอน	 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 1	 จำนวน	 45	 คน		
ครูผู้สอน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	
เขต	2	จำนวน	182	คน			 			
  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้		
ได้แก่	แบบสอบถาม	จำนวน	1	ฉบับ	แบ่งเป็น		2	ตอน	
	 	 ตอนที่	1	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน	
	 	 ตอนที่	2	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	

Scale)	5	ระดับ	ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา	 ใน	 5	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 1)	
การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง	 2)	 การพัฒนาทักษะการ
ทำงานกลุ่ม	 3)	 การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ	 4)	 การ
พัฒนาหลักสูตร	 และ	 5)	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	 ซึ่ง
กำหนดความหมาย	ดังนี้	(Best	&	Kahn.	1998	:	247)			 	
	 	 5			หมายถึง			มีการนิเทศภายในสถานศึกษามากที่สุด			
	 	 4			หมายถึง			มีการนิเทศภายในสถานศึกษามาก	
	 	 3			หมายถึง			มีการนิเทศภายในสถานศึกษาปานกลาง	
	 	 2			หมายถึง			มีการนิเทศภายในสถานศึกษาน้อย	
	 	 1			หมายถึง			มีการนิเทศภายในสถานศึกษาน้อยที่สุด	
  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ  
	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	 ผู้วิจัยได้
ดำเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้	
	 	 1.	 ศึกษาเอกสาร	 ตำรา	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
นิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน							
	 	 2.	 สร้างแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยครอบคลุมเนื้อหา
ตามวัตถุประสงค์	ใน	5	ด้าน	ประกอบด้วย	1)	การให้ความช่วยเหลือ
แก่ครูโดยตรง	2)	การพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม	3)	การเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ	4)	การพัฒนาหลักสูตร	และ	5)	การวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน																
	 	 3.	 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ	
จำนวน	5	ท่าน	เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์	 (Index	 of	 item	Objective	
Congruence	:	IOC)	(บุญชม	ศรีสะอาด.	2545	:	64-65)	ซึ่งได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง	.60	-	1.00	
	 	 4.	 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (Try	 Out)	 กับครูผู้สอน
ในสถานศึกษา	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี	 เขต	 1	 และ	 เขต	 2	 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 จำนวน	 30	 คน	
และนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 (Pearson’s	
Product	Moment	Correlation	Coefficient)	 ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม	ได้ค่าอำนาจจำแนก	เท่ากับ	.39	-	.78																							
	 	 5.	 นำแบบสอบถามที่หาค่าอำนาจจำแนกแล้วมาวิเคราะห์
หาความเชื่ อมั่ นของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยการหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา	 (	 	 	 -	 Coefficient)	 ของ	 ครอนบาค	
(Cronbach)	 (บุญชม	 ศรีสะอาด.2545	 :99)	 ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ	.91	
	 	 6.	 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้ว	
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดเพื่อนำผลการวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยต่อไป	
 
 

จําแนกเปนรายขอโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ไดคาอํานาจจําแนก เทากับ .39 - .78                        
 5. นําแบบสอบถามที่หาคาอํานาจจําแนกแลวมาวิเคราะหหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด.2545 :99) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 
.91 
 6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อม่ันแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนดเพื่อนําผลการวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยตอไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลจากลุมตัวอยางที่ กําหนดคือ  ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และ เขต 2 โดยการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง   
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ   
 2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของกลุมตัวอยาง 
 3. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 โดยการหาคาเฉล่ียเปนรายดานและรายขอ แลวนําคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนน ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103)   
  4.51  -  5.00  หมายถึง  มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด    
  3.51  -  4.50  หมายถึง  มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูในระดับมาก   
  2.51  -  3.50  หมายถึง  มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
  1.51  -  2.50  หมายถึง  มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
            1.00  -  1.50  หมายถึง  มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด 
 4. วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล                        
        1. สถิติพื้นฐาน                      
    1.1  คะแนนเฉล่ีย  (Mean)   
        1.2  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation )    
 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    2.1 คาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  (Index of Item of Objective Congruence  :  IOC)   
    2.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) ตามวิธีของ       
ครอนบาค (Cronbach) 
 3. สถิติที่ใชในการการทดสอบสมมุติฐาน 
    วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยใชการทดสอบคาที (t –test) 
 

ผลการวิจัย 

 

           จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัย 
ไดดังน้ี 

 ครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 327 คน จําแนกเปนประสบการณนอย จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 49.85 
ประสบการณมาก จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 50.15 
 การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงคาเฉล่ีย
จากมากไปนอยสามลําดับคือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม และการพัฒนาหลักสูตร            
 การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารสถานศึกษา ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรงโดยรวม
และรายขออยูในระดับมาก เรียงคาเฉล่ียจากมากไปนอยสามลําดับคือ วางแผนรวมกับครูในการใหความชวยเหลือ มีสวน
รวมกับครูในการใหความชวยเหลือ และสรุปผลการชวยเหลือ  
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สุรีย์มาศ  สุขกสิ , วรญา  ภูเสตวงษ์, วีระวัฒน์  พัฒนกุลชัย 

	 	 การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถาน
ศึกษา	 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	 เรียงค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อยสามลำดับคือ	การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	การพัฒนา
ทักษะการทำงานกลุ่ม	และการพัฒนาหลักสูตร												
	 	 การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถาน
ศึกษา	 ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรงโดยรวมและราย
ข้ออยู่ในระดับมาก	 เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับคือ	
วางแผนร่วมกับครูในการให้ความช่วยเหลือ	 มีส่วนร่วมกับครูใน
การให้ความช่วยเหลือ	และสรุปผลการช่วยเหลือ		
	 	 การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถาน
ศึกษา	 ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มโดยรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก	 เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับคือ	
กำหนดเป้าหมายการแก้ปัญหาร่วมกัน	 พัฒนาครูให้มีความ
สามารถในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์	 และสร้างวินัย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในทีมงาน									
	 	 การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถาน
ศึกษา	 ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับมาก	 เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับคือ	
พัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู	 พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นสำคัญ	 และสำรวจความต้องการจำเป็นในการพัฒนาครูด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน								
	 	 การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถาน
ศึกษา	ด้านการพัฒนาหลักสูตรโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับคือ	 ประเมินผลการใช้
หลักสูตร	 เตรียมความพร้อมของสถานศึกษา	 และพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา								
	 	 การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถาน
ศึกษา	 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก	 เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับคือ	 นำผล
การวิจัยไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน	 วิเคราะห์ข้อมูล	 และ
รวบรวมข้อมูลตามวิธีการที่กำหนด									
	 	 การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถาน
ศึกษา	 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ						
  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยอภิปรายตามข้อค้นพบ	
วัตถุประสงค์และสมมุติฐานของการวิจัย	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	
	 	 การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถาน
ศึกษา	 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	 เนื่องจากเป็น
กระบวนการดำเนินการโดยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันเพราะการร่วมแก้ปัญหาร่วม
กันย่อมจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและกระทำได้ต่อเนื่อง

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 	 ผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างที่กำหนด
คือ	 ครูผู้สอน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี	เขต	1	และ	เขต	2	โดยการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่าง			
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 	 1.	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ			
	 	 2.	วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง	
	 	 3.	 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่	 2	 โดยการหาค่า
เฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ	 แล้วนำค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน	ดังนี้	 (บุญชม	ศรีสะอาด. 
2545	:	103)			
	 	 4.51		 -	 	5.00		หมายถึง	 	มีการนิเทศภายในสถานศึกษา
อยู่ในระดับมากที่สุด				
	 	 3.51		 -	 	4.50		หมายถึง	 	มีการนิเทศภายในสถานศึกษา
อยู่ในระดับมาก			
	 	 2.51		 -	 	3.50		หมายถึง	 	มีการนิเทศภายในสถานศึกษา
อยู่ในระดับปานกลาง	
	 	 1.51		 -	 	2.50		หมายถึง	 	มีการนิเทศภายในสถานศึกษา
อยู่ในระดับน้อย	
	 				 1.00		 -	 	1.50		หมายถึง	 	มีการนิเทศภายในสถานศึกษา
อยู่ในระดับน้อยที่สุด	
	 	 4.	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป	
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล                        
								 1.	สถิติพื้นฐาน																						
	 				 	 1.1	คะแนนเฉลี่ย		(Mean)			
          1.2	ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard		Deviation	)    
	 	 2.	สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	
	 				 	 2.1	 ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม	 (Index	 of	
Item	of	Objective	Congruence		:		IOC)			
	 				 	 2.2	 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา	 (	 	 	 -	 Coefficient)	 ตามวิธีของครอนบาค	
(Cronbach)	
	 	 3.	สถิติที่ใช้ในการการทดสอบสมมุติฐาน	
	 	 	 	 วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา	 จำแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน	โดยใช้การทดสอบค่าที	(t	–test)	
 
ผลการวิจัย 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา	สรุปสาระสำคัญของผลการวิจัย	ได้ดังนี้	
	 	 ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	327	คน	จำแนกเป็น
ประสบการณ์น้อย	 จำนวน	 63	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 49.85	
ประสบการณ์มาก	จำนวน	164	คน	คิดเป็นร้อยละ	50.15	

จําแนกเปนรายขอโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ไดคาอํานาจจําแนก เทากับ .39 - .78                        
 5. นําแบบสอบถามที่หาคาอํานาจจําแนกแลวมาวิเคราะหหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด.2545 :99) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 
.91 
 6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อม่ันแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนดเพื่อนําผลการวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยตอไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลจากลุมตัวอยางที่ กําหนดคือ  ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และ เขต 2 โดยการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง   
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ   
 2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของกลุมตัวอยาง 
 3. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 โดยการหาคาเฉล่ียเปนรายดานและรายขอ แลวนําคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนน ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103)   
  4.51  -  5.00  หมายถึง  มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด    
  3.51  -  4.50  หมายถึง  มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูในระดับมาก   
  2.51  -  3.50  หมายถึง  มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
  1.51  -  2.50  หมายถึง  มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
            1.00  -  1.50  หมายถึง  มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด 
 4. วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล                        
        1. สถิติพื้นฐาน                      
    1.1  คะแนนเฉล่ีย  (Mean)   
        1.2  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation )    
 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    2.1 คาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  (Index of Item of Objective Congruence  :  IOC)   
    2.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) ตามวิธีของ       
ครอนบาค (Cronbach) 
 3. สถิติที่ใชในการการทดสอบสมมุติฐาน 
    วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยใชการทดสอบคาที (t –test) 
 

ผลการวิจัย 

 

           จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัย 
ไดดังน้ี 

 ครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 327 คน จําแนกเปนประสบการณนอย จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 49.85 
ประสบการณมาก จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 50.15 
 การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงคาเฉล่ีย
จากมากไปนอยสามลําดับคือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม และการพัฒนาหลักสูตร            
 การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารสถานศึกษา ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรงโดยรวม
และรายขออยูในระดับมาก เรียงคาเฉล่ียจากมากไปนอยสามลําดับคือ วางแผนรวมกับครูในการใหความชวยเหลือ มีสวน
รวมกับครูในการใหความชวยเหลือ และสรุปผลการชวยเหลือ  
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รวดเร็วกว่าผู้นิเทศจากภายนอก	 ประกอบกับครูมีความแตกต่าง
กันทั้งในด้านความรู้	ความสามารถในการปฏิบัติงานและเจตคติต่อ
วิชาชีพครู	 บุคลิกภาพและความต้องการการนิเทศภายในสถาน
ศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา			
(ชวลี	พึ่งแสงสี	(2543	:	21)	และกระทรวงศึกษาธิการ	(2546	:	9)	
ได้กล่าวถึงความสำคัญของการนิเทศภายในสถานศึกษาว่า	
เป็นการกระตุ้นสถานศึกษาให้เกิดความเคลื่อนไหวทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่องคงอยู่และพัฒนา	 การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว	 มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์	 ทำให้มีความรู้		
ความเข้าใจ	เต็มใจในการทำงาน	สอนได้ตรงเป้าหมายเพราะทุกคน
รู้ทิศทางที่จะเดินไป	 ทำให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการเข้าใจ
ขอบข่าย	 บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	 ฝ่ายวิชาการเกิดความ
มั่นใจในผลสำเร็จของการนิเทศภายใน	 รายงานหรือข้อมูลที่มี
ประโยชน์ต่อการบริหารเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะเป็นข้อมูลที่ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน	 ซึ่งจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา
ช่วยครูในเรื่องติดตามวิทยาการใหม่	 ๆ	 เนื่องจากหน้าที่ของครู
เปลี่ยนไปจากเดิมจากผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนการเรียน	 ช่วยให้ครู
เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวัตถุประสงค์ของการสอน	 ให้ครูมีลักษณะ
แห่งความเป็นผู้นำ	ให้ครูมีความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่	ๆ	
เสมอ	 ซึ่งเป็นความภูมิใจของครูจะส่งผลถึงการเรียนการสอน	
ขนาดของโรงเรียนใหญ่ขึ้น	 มีครูมากขึ้น	 มีกิจกรรมและชั่วโมงสอน
มากขึ้น	หน้าที่ในการนิเทศจึงมีมากขึ้น	 เช่น	การปฐมนิเทศครูใหม่
เพื่อประหยัดเวลาที่ครูจะไปศึกษาด้วยตนเองครูบางคนไม่ถนัด
สอนเป็นบางรายวิชา	การนิเทศการสอนจะช่วยให้มีหลักการและมี
ความมั่นใจมากขึ้น	 ส่งเสริมประสิทธิภาพของการเรียนการสอน	
ลดภาระครูทำให้มีเวลาในการค้นคว้า	ทดลอง	วิจัย	หาวิธีการเรียน
การสอนใหม่	 ๆ	 เสริมขวัญของครูให้อยู่ในสภาพที่ดีและรวมหมู่
คณะให้เป็นทีมที่จะปฏิบัติงานร่วมกันด้วยสติปัญญาอันสูงเพื่อ
บรรลุจุดประสงค์เดียวกันพิจารณาความเหมาะสมของงานให้ถูก
ต้องกับความสามารถของครูแต่ละคนและมอบหมายงานนั้นให้ครู
แต่ละคนช่วยประคับประคองให้ครูใช้ความสามารถของตนปฏิบัติ
งานนั้นให้ก้าวหน้าอยู่เรื่อย	 ๆ	 ช่วยให้ครูรู้จักค้นหาจุดด้อยในการ
เรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน	 ช่วยครูวางแผนการสอนให้เหมาะสม
และแก้ไข	 ประเมินผลงานการสอนของครู	 (สันต์	 ธรรมบำรุง.	
2542	 :	 16)	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 บุญ	 คำใจหนัก	 (2545	 :	
68)	 ได้วิจัยเรื่อง	 การนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา	 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน	 ผลจาก			
การวิจัยพบว่า	 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความเห็นว่า				
การดำเนินกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก	 โดย
ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าได้ดำเนินการเรียงลำดับมากน้อยดังนี้	
การปฏิบัติการนิเทศภายใน	 การวางแผนและกำหนดทางเลือกใน
การนิเทศภายใน	 การศึกษาสภาพปัจจุบัน	 ปัญหาและความ
ต้องการในการนิเทศภายใน	 การประเมินผลและรายงานผล				
การนิเทศภายใน	 การสร้างสื่อ	 เครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศ

ภายใน	 ส่วนครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าได้ดำเนินการเรียงลำดับ
มากน้อยดังนี้	 การศึกษาสภาพ	ปัจจุบัน	 ปัญหาและความต้องการ
ในการนิเทศภายใน	 การปฏิบัติการนิเทศภายใน	 การวางแผนและ
กำหนดทางเลือกในการนิเทศภายในการประเมินผลและรายงาน
ผลการนิเทศภายในและการสร้าง	 สื่อ	 เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ
นิเทศภายใน	 สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม				
การนิเทศภายในพบว่า	บุคลากรไม่เพียงพอ	งบประมาณไม่เพียงพอ   
ผู้บริหารมีภารกิจมาก	 มีการวางแผน	 แต่ไม่ปฏิบัติตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง	บุคลากรขาดความรู้ในการประเมินผล	และ	นรา	ธำรงสุข	
(2544	 :	 162)	 ได้วิจัยเรื่อง	 ความต้องการของครูในการนิเทศ
ภายในจากผู้บริหาร	 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจันทบุรี	 ผล
การวิจัยพบว่า	 ความต้องการของครูผู้สอนในการนิเทศภายใน
สถานศึกษาจากผู้บริหารอยู่ในระดับมากคือ	 ด้านการให้ความช่วยเหลือ
แก่ครูโดยตรง	 ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ	 ด้าน
การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม	ด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	 ครูชายและครูหญิงมีความ
ต้องการในการนิเทศภายในสถานศึกษาจากผู้บริหารแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนมาก
และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนน้อยมีความต้องการในการ
นิเทศภายในจากผู้บริหารแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	
ครูที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก	 ขนาดกลางและขนาดใหญ่	 มีความ
ต้องการในการนิเทศภายในจากผู้บริหารแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย
สำคัญทางสถิติ	
	 	 การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถาน
ศึกษา	 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 เนื่องจากทั้งครูผู้
สอนที่มีประสบการณ์น้อยและประสบการณ์มากต่างก็ให้ความ
สำคัญต่อความจำเป็นของการนิ เทศภายในสถานศึกษาว่า	
ศึกษานิเทศก์มีจำนวนจำกัด	 ไม่สามารถนิเทศได้อย่างทั่วถึงและ
เจาะลึกถึงการเรียนการสอนในห้องเรียน	 มีการขยายตัวในด้าน
จำนวนสถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษา	 มีความหลากหลาย
ในวิชาชีพ	 ความชำนาญ	 ความรู้เฉพาะสาขาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ	
การจัดศึกษานิเทศก์ให้ครบตามสาขาและเพียงพอจึงเป็นสิ่งที่
ทำได้จำกัด	 การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นการใช้ทรัพยากรใน
สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ซึ่งบุคลากรมีจำนวนมากและมี
ความชำนาญในสาขาเป็นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
ศึกษาด้วย	 การนิเทศภายในสถานศึกษาก็จะได้สร้างความใกล้ชิด
ความคุ้นเคยกันและการทำงานร่วมกัน	 มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมกันเกิดสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงาน	 การประสานในสถาน
ศึกษาจะสะดวกเพราะความคุ้นเคยกันมีประสานงานได้ทั่วถึง	
(ปรียาพร	 วงศ์อนุตรโรจน์.	 2546	 :	 262-263)	 และกระทรวง
ศึกษาธิการ	 (2539	 :	37)	ได้ระบุไว้ว่าระดับโรงเรียน	ซึ่งเป็นหน่วย
งานระดับปฏิบัติการมีแนวทางในการนิเทศ	 ติดตาม	 กำกับที่มุ่งให้
เกิดผลต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยการวางแผน	
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โครงการนิเทศภายในให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน	 ปัญหาและ
ความต้องการของผู้รับการนิเทศ	 ดำเนินการนิเทศภายในตาม
แผน/โครงการนิเทศโดยใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับงานและผู้รับ
การนิเทศอย่างสม่ำเสมอให้ทั่วถึง	ติดตาม	กำกับ	การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 ประเมินผลการนิเทศภายในอย่าง
เป็นระบบ	 นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศภายใน
และการจัดการศึกษาของโรงเรียน	 จัดทำรายงานผลการนิเทศ
ภายในเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	 การนิเทศการศึกษานั้นต้องตั้ง
อยู่บนหลักการด้านวิชาการ	มีจุดมุ่งหมายชัดเจน	เป็นประชาธิปไตย 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	 เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความ
สามารถเชิงสร้างสรรค์	ทั้งทางด้านความคิดเห็นและการกระทำ	ใช้
หลักมนุษยสัมพันธ์	 รวมทั้งการให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน	
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นในที่สุด	 ผู้บริหารสถาน
ศึกษาต้องดำเนินการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูประสบ
ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเพิ่มพูน
ความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์ในการทำงานรวมทั้ง						
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ	 ให้ครูสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้	 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของหลักสูตร
ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย	 การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็น
กระบวนการที่ผู้บริหาร	 ผู้ช่วยผู้บริหาร	 ครูวิชาการและครูที่ผู้
บริหารมอบหมายดำเนินการโดยใช้ภาวะผู้นำให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจ	 ประสานงานและใช้ศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่	 ซึ่ง
จะส่งผลต่อการพัฒนางานของสถานศึกษานั้น	 ๆ	 ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร	มาตรฐานการศึกษา	คุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์	
ความรับผิดชอบ	 ความรู้	 ความสามารถทางวิชาการและความ
เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้
นิเทศการศึกษา	 การนิเทศภายในสถานศึกษาปฏิบัติได้หลายรูป
แบบ	 การที่ผู้บริหารจะเลือกใช้รูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของ
สถานศึกษาและความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา	 เป็น
สำคัญ	 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	 2547	 ก	 :	
179-180)	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 มงคล	 ทีนาวัฒน์	 (2545	 :	
106)	 ได้ศึกษาสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถม
ศึกษา	 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง	 จังหวัด
หนองคาย	 พบว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อสภาพการนิเทศภายใน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 เนื่องจากผู้บริหารสถาน
ศึกษาทุกคนมีการพัฒนาความรู้และความสามารถในการปฏิบัติ
งานได้อย่างทัดเทียมกัน	 รวมทั้งภาระหน้าที่ในการบริหารงานไม่
แตกต่างกันโดยเป้าหมายในการปฏิบัติงานคือเพื่อพัฒนาบุคลากร
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	 และ	 สุณีย์รัตน์	 วีระ
สุนทร	 (2553	 :	บทคัดย่อ)	 ได้วิจัยเรื่อง	การศึกษาสภาพการนิเทศ
ภายในตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาตราด	 โดยศึกษาความต้องการในการนิเทศการ
ศึกษาของครู	 5	 ด้านคือ	 ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง
ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ	ด้านการพัฒนาทักษะ
การทำงานเป็นกลุ่ม	ด้านการพัฒนาหลักสูตร	และด้านการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน	ผลการวิจัยพบว่า	1)	สภาพการนิเทศภายใน
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตราด	 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	 2)	
สภาพการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา	
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด	 โดยรวมและรายด้าน	
จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ	3)	สภาพการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด	
จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา	 โดยรวมแตกต่างอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถาน
ศึกษาขนาดใหญ่	 และสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาด
ใหญ่	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนสถาน
ศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง	 แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ		
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้	
  1.	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้	 ความ
สามารถในการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง	 โดยการวางแผน
การประชุมตรวจสอบความช่วยเหลือร่วมกับครูประชุมวิเคราะห์
ผลการช่วยเหลือร่วมกับครู	 สรุปและวิเคราะห์กระบวนการให้
ความช่วยเหลือ							
  2.	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้	 ความ
สามารถในการด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพโดย
พัฒนาให้มีความรู้	 ความเข้าใจในเรื่องที่สอนและจัดกิจกรรม
สัมมนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1.	ควรศึกษารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้การวิจัยเชิงทดลอง				
	 	 2.	 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการนิเทศภายใน
สถานศึกษา		
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การศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

A Study of Teachers’ moral at Office of Vocational Education  

Commission to the career  
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บทคัดย่อ 
	 	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	 จำแนกตามเพศ	 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและที่ตั้งสถานศึกษา	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 เป็น

ข้าราชการครู	สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ในเขตจังหวัดระยอง	จันทบุรีและตราด	ปีการศึกษา	2554	จำนวน	257	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับจำนวน	 40	 ข้อ	 แบบสอบถามมีค่าอำนาจจำแนกอยู่

ระหว่าง	.77-.79	และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.79		สถิติที่ใช้ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าที		(t-test)	

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	 ANOVA)	 และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 ตรวจสอบความแตก

ต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่าง	ของเชฟเฟ่	(Scheffe’)	

	 	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู	สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	โดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณา	เป็นรายด้าน	โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ	ด้านการยอมรับความสามารถ

ของตนเอง	ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ	ด้านความรู้สึกสัมฤทธิผลในการงาน	ด้านความตระหนักในตนเอง	ด้านความพึงพอใจในสภาพงาน

ที่ดี	ด้านการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย	ด้านความมั่นคงปลอดภัย	และด้านการได้รับความยุติธรรม	2)	การเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจ

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู	สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	จำแนกตามเพศ	ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและที่

ตั้งสถานศึกษา	โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

 

คำสำคัญ	:	ขวัญและกำลังใจ,		สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	

 

Abstract 
	 	 The	purposes	of	the	research	were	to	study	and	compare	the	morale	of	technical	college	teachers	in	the	

Office	 of	 vocational	 education	 Commission.	 The	 sample	 of	 consisted	 of	 257	 teachers	 of	 technical	 colleges	 in	

Rayong,	 Chanthaburi	 and	 Trat.	 They	were	 classified	 by	 gender,	 experience	 and	 location	 of	 the	 colleges.	 The	

instrument	was	a	5	rating	scale	questionnaire	with	40-items.	The	statistics	use	were	percentage,	mean,	standard	

deviation,	t-test,	One-way	ANOVA.		

	 	 The	results	found	that	1)	the	morale	of	technical	college	teachers	was	at	a	modulate	level.	The	rankings	of	

the	morale	were	 self-respect,	 sense	 of	 belonging,	 a	 sense	 of	 achievement,	 a	 feeling	 of	 importance,	 working	

conditions	participation	in	policy	formulation,	security	and	fair	treatment.	2)	There	was	not	significantly	difference	

moral	of	those	teachers	who	were	different	gender,	experience	and	the	college	location.		

 

Keywords	:		morale,	the	Office	of	vocational	education	Commission		
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บทนำ 
  ในปัจจุบันสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว	 ทำให้องค์กรต้องมีการปรับตัว	 ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ดังกล่าว	 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์	 ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่	 10	 (พ.ศ.	 2550	–	2554)	 ได้เน้นให้คนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาเช่นกัน	คนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด	ในการ

ทำให้งานขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลคนหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้สร้างผลผลิต	 ซึ่งนำไปสู่

ความสำเร็จและภาพลักษณ์ขององค์กรแต่โดยธรรมชาติทั่วไป	ของ

มนุษย์จะมีความแตกต่างไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคล	 เช่น	 ความ

แตกต่างในด้านทัศนคติ	 ความรู้	 ทักษะความสามารถ	 ในการ

ทำงาน	 ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้งานขององค์กร

บรรลุเป้าหมายหรือประสบผลสำเร็จการดำเนินการที่จะให้มนุษย์

สร้างสรรค์ผลงานได้เป็นอย่างดีนั้น	 ต้องอาศัยคุณภาพการบริหาร

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กันไป	 จึงเป็นหน้าที่ของ				

ผู้บริหาร	 ที่จะต้องปรับปรุงดูแลให้บุคลากรทุกคนทุกระดับได้รับ

การพัฒนาอย่างเหมาะสม	 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของบุคลากรใน

องค์กร	 ดังนั้นการบำรุงขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาจึงเป็น	

ความรับผิดชอบอย่างยิ่งของผู้บริหารที่ควรปฏิบัติ	 (บรรยงค์	

จินดา.	2543:395)	

	 	 จากความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนนั้นต่างปรารถนาความ

สำเร็จ	 ความสมหวังในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้น	

จึงมีความจำเป็นที่จะต่อสู้ดิ้นรนขวนขวาย	 เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่

ปรารถนาแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั้น	 พบว่า	 บางคนก็สมหวัง	

บางคนก็พบกับความล้มเหลว	 เรื่องของขวัญกำลังใจจึงเป็นสิ่งที่น่า

สนใจอยู่ไม่น้อย	 โดยที่ในบรรดากำลังทั้งหลายไม่มีกำลังอื่นใดที่จะ

มีอิทธิพลเหนือกำลังใจ	 หากคนกลุ่มใดมีกำลังใจเข้มแข็งก็จะ

สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีและกำลังใจที่เข้มแข็งจะ

ช่วยเพิ่มพูนพลังทางร่างกายด้วย	 (สถิต	 วงศ์สวรรค์.2548:98)	

ประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากคือสภาพปกติของบรรยากาศ

ในองค์กร	 ซึ่งจะต้องมีทั้งสิ่งที่ท้าทายความสามารถ	 และสิ่งที่จำเจ

น่าเบื่อหน่าย	 ดังนั้นการที่จะให้บุคลากรทุ่มเทกำลังความสามารถ	

เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	 จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างแรง

จูงใจ	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการจูงใจ	 ขวัญกำลังใจ

ของคนงานและผลผลิตจะมีความสัมพันธ์ต่อกันเสมอถ้าหากขวัญ

กำลังใจของคนงานดีหรืออยู่ในระดับสูงก็จะทำให้ผลผลิตสูงขึ้น	

(ธงชัย	สันติวงษ์.	2543:195)	

	 	 โดยที่องค์ประกอบของขวัญและกำลังใจตามทฤษฏีของ

ไวล์	 (Wiles.1975:229)	 นั้นแบ่งออกเป็น	 8	 ด้านคือ	 ด้านความ

มั่นคงปลอดภัย	ด้านความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี	ด้านความรู้สึก

เป็นเจ้าของ	ด้านการได้รับความยุติธรรม	ด้านความรู้สึกสัมฤทธิผล

ในการงาน	 ด้านความตระหนักในตนเอง	 ด้านการมีส่วนร่วม

กำหนดนโยบายและด้านการยอมรับความสามารถของตนเอง	จาก

องค์ประกอบของขวัญและกำลังใจ	 ถ้าหากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ภายในองค์กร	 ขาดขวัญและกำลังใจในด้านใดด้านหนึ่ง	 องค์กรก็

ยากที่จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร	ดังนั้นผู้บริหาร	

จึงควรใส่ใจขวัญและกำลังใจของบุคลากร	ในหน่วยงานของตนเพื่อ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านขวัญและกำลังใจในการทำงาน

ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆองค์กรหนึ่ง	 ๆ	 ย่อมประกอบด้วย

บุคลากรหลาย	 ๆ	 คนซึ่งมีความแตกต่างกันวิทยาลัยเทคนิคสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 มีการเปลี่ยนแปลงตัว

บุคลากร	 โครงสร้างการทำงานและตำแหน่งงานในการปฏิบัติงาน

บ่อยครั้ง	 โดยจะเห็นได้จากการลาออกของข้าราชการครูก่อน

เกษียณอายุราชการรวมไปถึงการขอย้ายของข้าราชการครู	

ประเด็นที่เกี่ยวข้องเรื่องขวัญและกำลังใจของบุคลากรก็ยังมีอีก

หลายประเด็นเช่นสถานที่ทำงาน	 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ	 การทำงานที่ไม่เป็นระบบ	 ความร่วมมือของ

เพื่อนร่วมงาน	 การเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงาน	 จำนวนงานที่ได้รับ

มอบหมาย	 ความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน	 รวมทั้งการ

บริหารงานของฝ่ายบริหารและตัวผู้บริหาร	 ซึ่งประเด็นต่างๆ	 ข้าง

ต้นทำให้	 บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	 โดยทาง

บุคลากรก็ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้	 เสร็จสิ้นเพื่อ

ไม่ให้ถูกตำหนิในการปฏิบัติงาน	แต่ประสิทธิภาพของงานที่ออกมา

อาจจะไม่สมบูรณ์เต็มที่	 ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็จะทำให้องค์กรเกิด

ความเสียหายและองค์กรก็ไม่มีการพัฒนา	ที่ดีต่อไป		

	 	 สภาพที่กล่าวข้างต้นล้วนเป็นอาการที่สะท้อนถึงสภาพ

ขวัญและกำลังใจที่ ไม่ดีหรือลดลง	 ดังที่วัฒนา	 สูตรสุวรรณ	

(2541:12)	 ได้เสนอลักษณะที่แสดงว่า	 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรมี

ขวัญและกำลังใจไม่ดีไว้ว่าสังเกตได้จากการลาออกจากงานหรือ

การแยกย้ายไปอยู่ที่อื่นด้วยความสมัครใจในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่าง

ผิดปกติ	 โดยเฉพาะขณะที่ปริมาณงานซึ่งจะต้องทำอย่างรีบด่วน

เกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องในการปฏิบัติงานมากผิดปกติ

สมาชิกในหน่วยงาน	ขาดความสามัคคีกัน		มีการทะเลาะวิวาทเกิด

ขึ้นบ่อย	 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

ไม่ราบรื่น	 ขาดความเป็นกันเอง	 ผู้ปฏิบัติงานเดินไปมาคล้ายกับว่า

ทำงานตลอดเวลาแต่ผลงานไม่ก้าวหน้า	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอาการ

ของการขาดขวัญและกำลังใจของพนักงานในสถานประกอบการ

ขนาดเล็กจนเป็นเหตุให้เกิดการทำงานอย่างเสียมิได้ทำงานผิด

พลาดบกพร่องและไม่มีคุณภาพ	(สมิต	สัชฌุกร.	ออนไลน์.	2555)	

	 	 จากความสำคัญและความจำเป็นของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย

ในฐานะที่ปฏิบัติ งานสั งกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา	 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพขวัญและกำลังใจ

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

ชัยรัตน์  ชาญวิรัตน์, สุรีย์มาศ  สุขกสิ , มุทิตา  แพทย์ประทุม 
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การอาชีวศึกษา	 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำผลจาก		

การศึกษาวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาขวัญและกำลังใจใน			

การปฏิบัติงานของข้าราชการครูให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

งานด้านต่างๆ	 ในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสถาน

ศึกษาต่อไป	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 	 การวิจัยในครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	คือ	

	 	 1.	 เพื่อศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครู	สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ	การอาชีวศึกษา		

	 	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครู	 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	

จำแนกตามเพศ	 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 และที่ตั้งสถาน

ศึกษา	

 

วิธีดำเนินการวิจัย   
	 	 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ	 ข้าราชการครู	 สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดระยอง	

จันทบุรีและตราด	ปีการศึกษา	2554	จำนวน	781	คน	

	 	 2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้	 เป็นข้าราชการครู	 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา	 ในเขตจังหวัดระยอง	 จันทบุรีและตราด	 ปีการศึกษา	

2554	กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ของเครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	 and	Morgan.1970:607-610)	

และการสุ่มแบบ	 แบ่งชั้นตามสัดส่วน	 (Proportional	 Stratified	

Random	Sampling)	ได้กลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	257	คน	

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
	 	 เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	

แบบสอบถาม	แบ่งเป็น	2	ตอน	คือ	

  ตอนที่  1			เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้

ตอบแบบสอบถามได้แก่	 เพศ	 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ

ที่ตั้งสถานศึกษา	

  ตอนที่  2			เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจใน

การปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา	 ในเขตจังหวัดระยองจันทบุรีและตราด	 จำแนก

เป็น	 8	 ด้านประกอบด้วย	 1)	 ความมั่นคงปลอดภัย	 2)	 ความพึง

พอใจในสภาพงานที่ดี	3)	ความรู้สึกเป็นเจ้าของ	4)	การได้รับความ

ยุติธรรม	5)	ความรู้สึกสัมฤทธิผลในการทำงาน	6)	ความตระหนัก

ในตนเอง	 7)	 การมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและ	 8)	 การยอมรับ

ความสามารถของตนเอง	 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 5	 ระดับ	 โดยให้คะแนนแต่ละข้อ	

(Best	and	Khan.	1993	:	247)	ดังนี้	
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	 	 	 5				 หมายถึง			มีขวัญและกำลังใจมากที่สุด	

	 	 	 4				 หมายถึง			มีขวัญและกำลังใจมาก	

	 	 	 3				 หมายถึง			มีขวัญและกำลังใจปานกลาง	

	 	 	 2				 หมายถึง			มีขวัญและกำลังใจน้อย	

	 	 	 1				 หมายถึง			มีขวัญและกำลังใจน้อยที่สุด	

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ  

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	 ผู้วิจัยได้

ดำเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้	

	 	 1.	 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัติงาน	

	 	 2.	 ศึกษาจากเอกสารต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและ

ทฤษฎีในเรื่องขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานรวมทั้งเอกสาร

ต่าง	ๆ	ที่ช่วยสนับสนุนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับขวัญและกำลัง

ใจในการปฏิบัติงาน	

	 	 3.	 สร้างแบบสอบถามตามที่ ได้ศึกษา	 แล้วนำเสนอ

ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและ

พิจารณาแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	

  4.	 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒ ิ

จำนวน	5	ท่าน	เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์	 (Index	 of	 item	Objective	

Congruence	:	IOC)	 						

	 	 5.	 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ

แนะ	เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	จากนั้นนำ

ไปทดลองใช้	 (Try-out)	 กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	

จำนวน	 30	 คน	 และนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์	 หาค่าอำนาจ

จำแนกเป็นรายข้อ	 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	

(Pearson’s	Product	Moment	Correlation	Coefficient)	 ได้

ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง	.77-.79	

  6.	 นำแบบสอบถามที่หาค่าอำนาจจำแนกแล้ว	 มาวิเคราะห์

หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา	 (	 	 	 -	Coefficient)	ของครอนบาค	(Cronbach)	 (บุญชม		

ศรีสะอาด.	2545	:	99)	ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.79	

	 	 7.	 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้ว	

ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดเพื่อนำผลการวิเคราะห์ตาม

วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยต่อไป	

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 	 ผู้วิจัยดำเนินการตามลำดับ	ดังนี้	

	 	 1.	 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณีถึงผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	เพื่อขอความร่วมมือในการทำวิจัย	

  4.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อขอความอนุเคราะหในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 
(Index of item Objective Congruence : IOC)       
   5. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะ เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
จากน้ันนําไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามมาวิเคราะห หาคา
อํานาจจําแนกเปนรายขอ โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .77-.79 
   6. นําแบบสอบถามที่หาคาอํานาจจําแนกแลว มาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ      โดยการ
หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 99) ไดคาความเชื่อม่ัน
เทากับ 0.79 
   7. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่นแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนดเพื่อนําผล      การ
วิเคราะหตามวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
   1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีถึงผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อขอความรวมมือในการทําวิจัย 
   2. ผู วิจัย นําแบบสอบถามพรอมสําเนาหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัย  สงสถานศึกษาเพื่อขอความ
รวมมือจากกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม   
   3. กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  และผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง ซ่ึงจํานวน
แบบสอบถามที่สงไป จํานวน 257 ฉบับ ไดรับกลับคืนมา จํานวน  257 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 
 

การวิเคราะหขอมูล 
   1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ 
   2. วิเคราะหข อมูลเกี่ยวกับเพศ ประสบการณในการปฏิบ ัติงานและสถานศึกษาที ่ปฏิบ ัติงานของผู ตอบ
แบบสอบถามโดยแจกแจงความถี่ หาคารอยละ แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 
   3. การวิเคราะหขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด  โดยรวมและรายดานใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ีย คาเบี ่ยงเบน
มาตรฐานนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง โดยใชเกณฑการวิเคราะห ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด.2545 : 100) 
  4.51  -  5.00 หมายถึง มีขวัญและกําลังใจอยูในระดับมากที่สุด 
  3.51  -  4.50 หมายถึง มีขวัญและกําลังใจในระดับมาก  
  2.51  -  3.50 หมายถึง มีขวัญและกําลังใจอยูในระดับปานกลาง 
  1.51  -  2.50 หมายถึง มีขวัญและกําลังใจอยูในระดับนอย 
  1.00  -  1.50 หมายถึง มีขวัญและกําลังใจอยูในระดับนอยที่สุด 
  4. วิเคราะหขอมูลขวัญและกําลังใจของขาราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตจังหวัด
ระยอง จันทบุรีและตราด เปรียบเทียบตามเพศ ประสบการณในการปฏิบัติงานโดยการทดสอบคาที (t-test) 
  5. วิเคราะหขอมูลขวัญและกําลังใจของขาราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตจังหวัด
ระยอง จันทบุรีและตราด เปรียบเทียบตามสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA)  เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตรวจสอบความแตกตาง เปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe’) 
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	 	 	 2.	 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามพร้อมสำเนาหนังสือขอความ

ร่วมมือในการทำวิจัย	 ส่งสถานศึกษาเพื่อขอความร่วมมือจากกลุ่ม

ตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม			

	 	 	 3.	กำหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม		และผู้

วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง	 ซึ่งจำนวน

แบบสอบถามที่ส่งไป	จำนวน	257	ฉบับ	 ได้รับกลับคืนมา	จำนวน		

257	ฉบับ		คิดเป็นร้อยละ	100	

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 	 1.	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ	

	 	 2.	วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ	ประสบการณ์ในการปฏิบัติ

งานและสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถามโดย

แจกแจงความถี่	 หาค่าร้อยละ	 แล้วนำเสนอเป็นตารางประกอบ

ความเรียง	

	 	 3.	 การวิเคราะห์ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครู	 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 ใน

เขตจังหวัดระยอง	 จันทบุรีและตราด	 โดยรวมและรายด้านใช้สถิติ

เชิงพรรณนา	 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนำ

เสนอเป็นตารางประกอบความเรียง	 โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์	

ดังนี้	(บุญชม	ศรีสะอาด.2545	:	100)	

	 	 4.51		-		5.00	 หมายถึง	 มีขวัญและกำลังใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด	

	 	 3.51		-		4.50	 หมายถึง	 มีขวัญและกำลังใจในระดับ

มาก	 	

	 	 2.51		-		3.50	 หมายถึง	 มีขวัญและกำลังใจอยู่ในระดับ

ปานกลาง	

	 	 1.51		-		2.50	 หมายถึง	 มีขวัญและกำลังใจอยู่ในระดับ

น้อย	

	 	 1.00		-		1.50	 หมายถึง	 มีขวัญและกำลังใจอยู่ในระดับ

น้อยที่สุด	

	 	 4.	 วิเคราะห์ข้อมูลขวัญและกำลังใจของข้าราชการครู	

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดระยอง	

จันทบุรีและตราด	 เปรียบเทียบตามเพศ	 ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานโดยการทดสอบค่าที	(t-test)	

	 	 5.	 วิเคราะห์ข้อมูลขวัญและกำลังใจของข้าราชการครู	

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดระยอง	

จันทบุรีและตราด	 เปรียบเทียบตามสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน	 โดย

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	 ANOVA)	 เมื่อพบ

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ตรวจสอบ

ความแตกต่าง	เป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่	(Scheffe’)	

 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล                        

	 	 1.		สถิติพื้นฐาน	

	 	 	 1.1		ร้อยละ	(%)	

	 	 	 1.2		ค่าเฉลี่ย	(			)	

	 	 	 1.3		ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

	 	 2.		สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	

	 	 	 2.1	ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและ

วัตถุประสงค์	(Index	of	item	Objective	Congruence	:	IOC)	

	 	 	 2.2	ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ ข อ ง เ พี ย ร์ สั น	

(Pearson’s	 Product	 Moment	 Correlation	 Coefficient)	

ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม			

	 	 	 2.3	ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	 โดยวิธีหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา	 (	 	 	 -	 Coefficient)	 ตามวิธีของ	 ครอนบาค	

(Cronbach)	

	 	 3.		สถิติที่ใช้ในการการทดสอบสมมุติฐาน	

	 	 	 3.1	การทดสอบค่าที	(t-test)			

	 	 	 3.2	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	

ANOVA)	 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	 จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่	

(Scheffe’)	

 

ผลการวิจัย 
	 	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการครู	 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา	สรุปผลการวิจัยดังนี้	

  1.	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	ที่มี

จำนวนทั้งสิ้น	 257	 คน	 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม	 เป็นชาย	

จำนวน	189	คน	คิดเป็นร้อยละ	 73.54	 เป็นหญิงจำนวน	68	คน	

คิดเป็นร้อยละ	 26.46	 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาก	

จำนวน	 116	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 45.14	 และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานน้อย	 จำนวน	 141	 คน	 คิดเป็นร้อยละ54.86	 สถาน

ศึกษาในจังหวัดระยองจำนวน	 112	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 43.58	

สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี	 จำนวน	 95คน	 คิดเป็นร้อยละ	

36.96	 และสถานศึกษาในจังหวัดตราด	 จำนวน	 50	 คน	 คิดเป็น

ร้อยละ	19.46	

	 	 2.	 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู	

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่าอยู่ในระดับมาก	2	ด้าน	

คือการยอมรับความสามารถของตนเองและความรู้สึกเป็นเจ้าของ	

อยู่ในระดับปานกลาง	5	ด้าน	 เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	

3	 ลำดับแรกคือความรู้สึกสัมฤทธิผลในการงาน	 ความตระหนักใน

ตนเอง	 และความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี	 อยู่ในระดับน้อย	 1	

ด้าน	คือการได้รับความยุติธรรม		

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล                        
      1.  สถิติพื้นฐาน 
    1.1  รอยละ (%) 
  1.2  คาเฉล่ีย ( X ) 
  1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence : IOC) 
  2.2  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม   

  2.3   คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา(- Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค 
(Cronbach) 
  3.  สถิติที่ใชในการการทดสอบสมมุติฐาน 
   3.1  การทดสอบคาที (t-test)   

 3.2  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จะตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 
  

ผลการวิจัย 
  จากการวิเ คร าะหข อมูล เ กี ่ย วกับ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปผลการวิจัยดังน้ี 
    1.  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ที่มีจํานวนทั้งส้ิน 257 คน พบวาผูตอบแบบสอบถาม เปน
ชาย จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 73.54 เปนหญิงจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 26.46 มีประสบการณในการปฏิบัติงาน
มาก จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 45.14 และประสบการณในการปฏิบัติงานนอย จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ54.86 
สถานศึกษาในจังหวัดระยองจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 43.58 สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 95คน คิดเปน
รอยละ 36.96 และสถานศึกษาในจังหวัดตราด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 19.46 
   2.  ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวมอยู
ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก 2 ดาน คือการยอมรับความสามารถของตนเองและ
ความรูสึกเปนเจาของ อยูในระดับปานกลาง 5 ดาน เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือความรูสึกสัมฤทธิผล
ในการงาน ความตระหนักในตนเอง และความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี อยูในระดับนอย1ดาน คือการไดรับความยุติธรรม  
   3. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการยอมรับ
ความสามารถของตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ
  4. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเปน รายดาน 
พบวา ดานความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี และดานความรูสึกเปนเจาของ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนดานอ่ืนๆแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ    
  5. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จําแนกตามที่ตั้งสถานศึกษา พบวาโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติและ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี  ดานความรูสึกเปนเจาของ ดานความรูสึกสัมฤทธิผลในการงาน ดานความตระหนักใน
ตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานการมีสวนรวมกําหนดนโยบาย แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ.05 สวนดานอ่ืนๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
          

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล                        
      1.  สถิติพื้นฐาน 
    1.1  รอยละ (%) 
  1.2  คาเฉล่ีย ( X ) 
  1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence : IOC) 
  2.2  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม   

  2.3   คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา(- Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค 
(Cronbach) 
  3.  สถิติที่ใชในการการทดสอบสมมุติฐาน 
   3.1  การทดสอบคาที (t-test)   

 3.2  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จะตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 
  

ผลการวิจัย 
  จากการวิเ คร าะหข อมูล เ กี ่ย วกับ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปผลการวิจัยดังน้ี 
    1.  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ที่มีจํานวนทั้งส้ิน 257 คน พบวาผูตอบแบบสอบถาม เปน
ชาย จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 73.54 เปนหญิงจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 26.46 มีประสบการณในการปฏิบัติงาน
มาก จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 45.14 และประสบการณในการปฏิบัติงานนอย จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ54.86 
สถานศึกษาในจังหวัดระยองจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 43.58 สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 95คน คิดเปน
รอยละ 36.96 และสถานศึกษาในจังหวัดตราด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 19.46 
   2.  ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวมอยู
ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก 2 ดาน คือการยอมรับความสามารถของตนเองและ
ความรูสึกเปนเจาของ อยูในระดับปานกลาง 5 ดาน เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือความรูสึกสัมฤทธิผล
ในการงาน ความตระหนักในตนเอง และความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี อยูในระดับนอย1ดาน คือการไดรับความยุติธรรม  
   3. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการยอมรับ
ความสามารถของตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ
  4. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเปน รายดาน 
พบวา ดานความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี และดานความรูสึกเปนเจาของ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนดานอ่ืนๆแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ    
  5. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จําแนกตามที่ตั้งสถานศึกษา พบวาโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติและ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี  ดานความรูสึกเปนเจาของ ดานความรูสึกสัมฤทธิผลในการงาน ดานความตระหนักใน
ตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานการมีสวนรวมกําหนดนโยบาย แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ.05 สวนดานอ่ืนๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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	 	 3.	 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู	

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 จำแนกตามเพศ	

โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน	 พบว่า	 ด้านการยอมรับความสามารถของตนเองแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนด้านอื่นๆ	 แตกต่าง

กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

	 	 4.	 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู	

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ

ทางสถิติ	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านความพึงพอใจ

ในสภาพงานที่ดี	 และด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ	 แตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนด้านอื่นๆแตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ				

	 	 5.	 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู	

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 จำแนกตามที่ตั้ง

สถานศึกษา	พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 ด้านความพึงพอใจในสภาพ

งานที่ดี	 ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ	 ด้านความรู้สึกสัมฤทธิผลใน

การงาน	ด้านความตระหนักในตนเอง	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.01	และด้านการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย	แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05	ส่วนด้านอื่นๆ	แตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

          

อภิปรายผล 
	 	 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้	 มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู	 สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ดังต่อไปนี้		

	 	 1.	 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู	

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง	 ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่

ในระดับมากซึ่งเป็นลำดับแรก	 เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่เป็น

เครื่องบ่งชี้ว่าบุคลากรมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการทำงานของ

ตนเองและมีความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่	 ดังนั้นใน

การปฏิบัติงานถ้าได้ทำงานที่ตนได้รับผิดชอบและพึงพอใจ	 ย่อมได้

ผลงานดีกว่างานที่ตนไม่ได้รับผิดชอบและไม่พอใจ	 ฉะนั้น	 ในการ

เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร	 จึง

ต้องหาแนวทางในการเสริมสร้างการยอมรับความสามารถของ

บุคลากรให้เกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน	 มีความรักงานและ

กระตือรือร้นในการทำงาน	 ดังที่	 ปรียาพร	 วงศ์อนุตรโรจน์	

(2544:134)	กล่าวว่า	ขวัญและกำลังใจเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่

แสดงออกมาในรูปพฤติกรรมต่างๆ	เช่น	ความกระตือรือร้น	ความหวัง 

ความกล้า	ความเชื่อมั่น	และในทางตรงกันข้าม	คนที่ปราศจากขวัญ

และกำลังใจ	 จะแสดงออกในรูปเฉื่อยชา	 ความเฉยเมย	 ความ

หวาดระแวง	 ขาดความเชื่อมั่น	 ขวัญและกำลังใจจึงเป็นความรู้สึก

ของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อม	 คนที่มีขวัญและกำลังใจที่ดีจะ

สังเกตได้จากความกระตือรือร้นในการทำงาน	 เต็มใจที่จะทำตาม

กฎข้อบังคับของหน่วยงาน	 พยายามปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่ง

หมายอื่นๆ	 ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์กร	 ถ้าขวัญและกำลังใจไม่ดีก็พบแต่

ความท้อแท้และเบื่อหน่าย	 ขาดความเต็มใจที่จะทำงาน	 ขาดงาน

ไม่อยากรับผิดชอบงาน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทวีศักดิ์	

กวยะปาณิก	 (2547:บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 ความสัมพันธ์

ระหว่างพฤติกรรมการบริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงานของ

ครู	 อาจารย์วิทยาลัยเทคนิค	 สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

กลาง	ในช่วงปฏิรูปการอาชีวศึกษา	สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา	 ผลการศึกษาพบว่าขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครู	 อาจารย์วิทยาลัยเทคนิค	 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

มี	 6	 ด้าน	 เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยคือ	 ความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลในการ

ทำงาน	 ความรู้สึกเป็นเจ้าของ	 การมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย	

ความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี	 การได้รับความยุติธรรมและด้าน

ความมั่นคงปลอดภัย		

	 	 2.	 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 จำแนกตามเพศ	

โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะข้าราชการครูไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชาย	 ซึ่งสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 มีปัจจัยต่างๆ	 ที่เป็นเครื่องช่วย

ให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวได้แก่	 การเป็นสัดส่วนของอาคาร

สถานที่	 สิ่งอำนวยความสะดวก	 อุปกรณ์การสอน	 บรรยากาศ	

ชั่วโมงการสอนรวมทั้งสภาพแวดล้อมอื่นๆ	 เช่นการได้รับความเป็น

กันเอง	 การยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเมื่อบุคคลเข้ามาทำงานเขา

ต้องการสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี	 เพื่อจะ

สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกสบาย	 ดังทฤษฏีสองปัจจัยของ

เฮิร์ซเบิร์ก	(Herzberg.1959.60-63;	อ้างอิงใน	ศิริวรรณ	เสรีรัตน์.	

2545:313-315)	 เป็นทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ

ทำงานของบุคคลในองค์กรโดย	เฮิร์ซเบิร์ก	(Herzberg	)ได้กล่าวถึง

สภาพการทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้นใน

การปฏิบัติงานจากการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ	 พบว่า	 ครูโดย

ทั่วไปต้องการสภาพงานที่ดีมีลักษณะดึงดูดใจ	 มีอุปกรณ์อำนวย

ความสะดวก	 สถานที่ทำงานทันสมัยกลิ่น	 แสงสว่าง	 การถ่ายเท

อากาศ	 ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมของหน่วยงานมีอิทธิพลต่อ

ความความพึงพอใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งเป็น

ปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีได้แก่	 เงินเดือนที่เหมาะสม	

โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า	 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา	

เพื่อนร่วมงาน	 ความมั่นคงในงาน	 วิธีการปกครองของผู้บังคับ

ชัยรัตน์  ชาญวิรัตน์, สุรีย์มาศ  สุขกสิ , มุทิตา  แพทย์ประทุม 
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บัญชา	 การได้รับการยอมรับนับถือ	 ตลอดจนความมีระเบียบและ

สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุที่เหมาะสมเพียงพอ	 ในทางตรงข้ามถ้าจัด

สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ดีก็จะทำให้บุคลากรขาดความตั้งใจ

ในการทำงานเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของบุคลากร	 ซึ่งจะ

มีผลกระทบทั้งผู้บังคับบัญชาผู้ร่วมงานและต่อตนเอง	ซึ่งสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ	 อาวุธ	 จุมปา	 (2550	 :	 บทคัดย่อ	 ได้ศึกษาเรื่อง

ขวัญและกำลังใจของบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พะเยาจังหวัดพะเยาผลการศึกษาพบว่า	 บุคลากรวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีพะเยาจังหวัดพะเยา	มีระดับขวัญและกำลังใจอยู่ใน

ระดับปานกลาง	 และเมื่อจำแนกตามเพศ	 มีระดับขวัญและกำลัง

ใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

	 	 3.	 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู	

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี				

นัยสำคัญทางสถิต	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนไม่ว่าจะมีประสบการณ์

มากหรือน้อยต่างก็เล็งเห็นความก้าวหน้าในอาชีพครู	 เพื่อต้องการ

สะสมผลงานให้ได้เลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น	 จึงทุ่มเทในการทำงาน

อย่างสม่ำเสมอ	 ดังทฤษฏีความต้องการของแมคเคลแลนด์	

(McClelland.1985.203	 ;	 อ้างอิงใน	 ธร	 สุนทรายุทธ.	 2551	 :	

307)	 โดยเน้นความต้องการของมนุษย์มี	 3	 ประการเป็นความ

ต้องการที่เกิดจากการเรียนรู้ในสังคม	 ในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่

จะพัฒนาให้เกิดเป็นความต้องการขึ้นในตัวบุคคลความต้องการ	 3	

ประการดังนี้คือ	 1)	 ความต้องการความสำเร็จ	 (Need	 for	

Achievement)	 ที่ต้องการมีความสามารถปฏิบัติงานดำเนิน

กิจกรรมจนบรรลุผลเป้าหมายได้สำเร็จตามความปรารถนา	 2)	

ความต้องการความสัมพันธ์ที่ดี	 (Need	 for	 Affiliation)	 ต้องการ

ความรักใคร่ชอบพอเป็นมิตรกับบุคคลรอบข้าง	 3)	 ความต้องการ

อำนาจ	 (Need	 for	Power)	ต้องการมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มี

อำนาจบังคับบัญชาต้องการมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น	 ทฤษฎีของ

แมคเคลแลนด์	(McClelland)	วางกรอบจูงใจมุ่งไปที่ความต้องการ 

3	ประการที่อยู่เหนือระดับความต้องการความคงอยู่ของชีวิตเหนือ

ความต้องการระดับ	 1และ	 2	 ของมาสโลว์	 (Maslow)	 จัดว่าเป็น

ความต้องการในระดับสูงความเป็นจริงของทฤษฎีนี้	 จะขึ้นกับ

รากฐานความเป็นอยู่ในองค์กร	 ที่สามารถจัดการตอบสนองความ

ต้องการเบื้องต้นทางร่างกายและความมั่นคงปลอดภัยของ

บุคลากรได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว	 บุคลากรจึงต้องการความสำเร็จ

ต้องการความสัมพันธ์ที่ดีและต้องการอำนาจตามมา	 ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	สุวณี	 ตีรถะ	 (2545:บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาเรื่องขวัญ

กำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด

นครปฐม	 พบว่า	 ระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดนครปฐมในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง	 เมื่อจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน	พบว่า	

ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

	 	 4.	 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำแนกตามที่ตั้ง

สถานศึกษา	 พบว่า	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง

สถิติ	 ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา	 ในเขตที่ตั้งจังหวัดระยอง	

จังหวัดจันทบุรีหรือจังวัดตราดเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ใน

การจัดการด้านอาชีวศึกษาใน3จังหวัดของภาคตะวันออก	 โดย

ดำเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพ	4	ประเภท	มีโครงสร้างเหมือนกัน

คือช่างอุตสาหกรรม	พาณิชยกรรม	 คหกรรมและศิลปกรรม	 ซึ่งได้

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง	ๆ	ได้แก่	หลักสูตรประกาศนีย 

บัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	

(ปวส.)	 มีบทบาทในการจัดบริการการศึกษาวิชาชีพทั้งในระบบ

โรงเรียนและนอกโรงเรียนและได้จัดการศึกษาในลักษณะของการ

ให้บริการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไป	

(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.	2554:4)	ดังนั้นจึงส่งผล

ต่อขวัญและกำลังใจ	 ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำแนกตามที่ตั้งสถาน

ศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	สุธีรัตน์	ปัจจัยคา	(2551:บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาเรื่อง	

ขวัญและกำลั ง ใจในการปฏิบัติ งานของครูสั งกัดวิทยาลัย

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ผลการศึกษาพบว่าระดับ

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู	 จำแนกตามสถานที่

ปฏิบัติงาน	 พบว่าด้านระบบสวัสดิการและด้านระบบบำเหน็จ

ความชอบ	มีระดับขวัญและกำลังใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ

ทางสถิติ	

 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

	 	 ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้	 	 สามารถนำไปใช้เพื่อการ

ดำเนินงาน	ดังนี้	

	 	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาขวัญและกำลังใจใน

การปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษามีขวัญและกำลังใจอยู่ในระดับปานกลาง	 จึงเป็น

ข้อมูลที่ผู้บริหารควรให้ความสนใจพิจารณาแก้ไขปรับปรุงและ

สนับสนุนองค์ประกอบต่างๆในทุกๆด้าน	 เป็นการยกระดับขวัญ

และกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูทำให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

ขึ้นและเมื่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูดีขึ้นย่อมส่ง

ผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูสัม

ฤทธิ์ผลจึงควรดำเนินการดังต่อไปนี้	

	 		 	 	 1.1	 	 การได้รับความยุติธรรม	 	 ผู้บังคับบัญชาควรสร้าง

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเสมอภาคให้มากยิ่งขึ้น	 การ

พิจารณาความดีความชอบให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม			

ชัยรัตน์  ชาญวิรัตน์, สุรีย์มาศ  สุขกสิ , มุทิตา  แพทย์ประทุม 
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	 	 	 1.2	 	 ความมั่นคงปลอดภัย	 ควรสร้างความเชื่อมั่นใน

ด้านความมั่นคงในงาน	 ตำแหน่งงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันและควรจัด

สวัสดิการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	

	 	 	 1.3	 	การมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย	 ในการปฏิบัติงาน

ควรให้ครูทั้งหมดได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการ

กำหนดทิศทางและนโยบายของสถานศึกษา	 ผู้บังคับบัญชาควรรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและควรมีการติดตามประเมินผล

ให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเป็นธรรม	

  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 	 2.1	 	 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ

สร้างขวัญและกำลังใจของครูในสังกัดสถานศึกษาอื่น	ๆ		

	 	 	 2.2	 	 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรที่จะส่งผลกระทบ

ต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู	 สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา		

	 	 	 2.3	 	 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับขวัญและกำลัง

ใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู	 สังกัดสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	
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การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

A Study of School Administrators and Teachers’ Opinions under the Office  

of Trat Primary Educational Service Area toward the Administrators’ skill 
 

เสาวภา  พรเสนาะ   อัมพวัน		ประเสริฐภักดิ์			สายตา		ประเสริฐภักดิ์	
คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี	

 

บทคัดย่อ 
	 	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	จำแนกตามตำแหน่ง	และ	ขนาดของสถานศึกษา	กลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	จำนวน	403	คน	แบ่งเป็น		

ผู้บริหารสถานศึกษา	 จำนวน	 100	 คน	 และครูผู้สอน	 จำนวน	 303	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ซึ่งมีความเชื่อมั่นเท่ากับ	 .95	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน			

การทดสอบค่าที	(t	–	test)	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	–	way		ANOVA)	และตรวจสอบความแตกต่าง	เป็นรายคู่	โดย

วิธีการตรวจสอบ	ความแตกต่างของเชฟเฟ่	(Scheffe’)	

						 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	2)	ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจำแนกตามตำแหน่ง	 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติและจำแนกตามขนาดสถานศึกษา	ทั้งโดยรวมและรายด้านพบว่า	 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา

แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

 

คำสำคัญ	:	ทักษะการบริหาร			

 

Abstract 
  The	 purposes	 of	 this	 research	 were	 to	 study	 and	 compare	 the	 skills	 of	 school.	 administrators	 from		

administrators	 and	 teachers	 opinion	 under	 the	 Office	 of	 Trat	 Primary	 Educational	 Service	 Area.	 The	 sample	

consisted	of	100	administrators	and	303	teachers	under	the	Office	of	Trat	Primary	Educational	Service	Area.	They	

were	classified	by	position	and	school	 sizes.	The	 research	 instrument	was	a	 five	 rating	 scale	questionnaire	with	

reliability	at	.95.	The	data	were	analyzed	by	using	mean,	standard	deviation,	t-test	and	One-way	ANOVA	and	pair	

comparison	was	tested	by		Scheffe’	Method.	

	 	 The	results	of	the	study	were	as	follows	:	1)	The	skills	of	administrators	from	the	opinion	of	administrators	

and	teachers	was	a	high	level.	2)	The	administrative	skills	of	the	administrators	from	different	positions	were	not	

different	significantly	at	0.01	level.	

 

Keyword	:	the	skills	of	school	
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บทนำ 
	 	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่

สำคัญในการปฏิรูปการศึกษา	 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี	มีความสามารถ

และมีความสุข	 ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่

เปลี่ยนไปจากเดิม	 ได้มีการยุบรวมกรมต่างๆ	 ในส่วนกลางเข้าด้วย

กัน	 ทั้งนี้เพื่อขจัดความซ้ำซ้อนในการทำงานและเอื้อให้เกิดการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน	 ระหว่างสถานศึกษาที่สังกัดแต่ละกรม	 โดยมุ่ง

หวังให้มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็น

เครื่องมือที่สำคัญ	 ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

จัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ	 มาตรา	

39	 ระบุว่าให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการ

ศึกษาทั้งด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 การบริหารงานบุคคลและการ

บริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง	 ซึ่งหมายความว่า

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะมีอำนาจมีอิสระในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษามากขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด		

โดยหวังว่าเมื่อมีการกระจายอำนาจออกจากกระทรวงไปแล้วขั้น

ตอนการบริหารจะน้อยลง	 เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง

จะสั้นลงด้วย	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะพึ่ง

ตนเองมากขึ้น	 โดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานที่มี

ความสำคัญมากที่สุดในการจัดการศึกษา	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	

2546	ข	:	20)	

	 	 การศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่าง

มาก	 แต่คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาจะบรรลุ

วัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐได้ก็ต้องอาศัยการบริหารการ

ศึกษาที่ดีและเหมาะสมแก่ชุมชนนั้นๆ	 คุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับ

ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา

จึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งใน	การบริหารสถานศึกษา	แต่การ

ที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ	

และประสิทธิภาพตามนโยบายและตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา	

เพื่อการประกันคุณภาพภายนอกได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ

ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านต่าง	 ๆ	 ตาม

ความรับผิดชอบหลัก	ได้แก่	งานบริหารบุคลากร	งานบริหารวิชาการ 

งานบริหารงบและการเงิน	 งานบริหารทั่วไป	 (สำนักงานคณะ

กรรมการการศึกษาแห่งชาติ.	2549	:	30)	

	 	 การบริหารจัดการสถานศึกษามุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

และการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาโดยใช้วิธีการบริหารจัดการที่หลากหลายแตกต่างกัน

ไปตามศักยภาพและสถานศึกษานั้น	 การให้อิสระในการดำเนิน

การด้วยตนเอง	 จะทำให้เกิดความคล่องตัวสามารถพัฒนา

เสาวภา  พรเสนาะ,  อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์,  สายตา  ประเสริฐภักดิ์ 

เปลี่ยนแปลงได้ทันต่อเหตุการณ์ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน

งานของสถานศึกษาทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบ	 ไม่ว่าจะ

เป็นความสำเร็จหรือการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข	 การบริหารการ

ศึกษาในปัจจุบัน	 เป็นการดำเนินการที่ประกอบด้วยการวางแผน

การจัดรูปงานและระบุกำลังคนการจูงใจและการควบคุมการ

ดำเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานก็เพื่อให้การดำเนินงานนั้น

บรรลุเป้าที่กำหนดไว้	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีทักษะในการ

บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ งทักษะที่สามารถจะ

ครอบคลุมภารกิจและบทบาทได้ทั้งหมด	 จะต้องมีทักษะการ

บริหาร	 3	 ด้าน	 ที่สำคัญที่ทำให้งานเกิดประสิทธิภาพ	 คือ	 ทักษะ

ด้านเทคนิควิธี	ทักษะด้านมนุษย์	และทักษะด้านความคิดรวบยอด	

(Katz.	 1971	 :	 55	 –	 58)	 ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทักษะตนเอง	 ให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มี

ศักยภาพ	 คุณภาพ	 โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ	

มีความสามารถ	 มีความเข้าใจ	 มีทักษะในเชิงการบริหารงานเป็น

อย่างดี	 กล้าคิด	 กล้าพูด	 กล้าตัดสินใจ	 เป็นนักประสานงานที่ดี	 มี

คุณธรรม	 จริยธรรม	 มีบุคลิกภาพที่ดี	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 มีความ

เป็นผู้นำ	 โดยเฉพาะความเป็นผู้นำ	 ทางด้านวิชาการ	 และ	 ด้าน

วิชาชีพ	เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	รู้เท่า

ทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 อยู่เสมอโดยสามารถเป็น

ผู้นำไปสู่การปฏิบัติ	 และการบริหารจัดการ	 มีความคิดและการ

กระทำที่ทันสมัย	 ทันเหตุการณ์และยืดหยุ่นรู้จักระดมทรัพยากร

การบริหารทั้งมวลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ	 เกิดประสิทธิผลใน

การบริหารงานสูงสุดอันจะเป็นแบบอย่างเอื้อให้บุคลากรในสถาน

ศึกษามีทักษะการบริหารสถานศึกษาไปด้วย	

	 	 จากความสำคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษา

จะต้องมีทักษะการบริหารใน	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้านเทคนิควิธี	 ด้าน

มนุษย์และด้านความคิดรวบยอด	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะ

การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาตราด	 สำหรับนำผลไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารทักษะการ

บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 	 การวิจัยในครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	คือ	

	 	 1.	 เพื่อศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	

	 	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถาน

ศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจำแนกตาม

ตำแหน่ง	และขนาดของสถานศึกษา	
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38			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2556 - พฤษภาคม 2556

เสาวภา  พรเสนาะ,  อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์,  สายตา  ประเสริฐภักดิ์ 

วิธีดำเนินการวิจัย   
	 	 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหารสถาน

ศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตราด	 ปีการศึกษา	 2555	 จำนวน	 1,214	 คน	 แบ่งเป็นผู้บริหาร

สถานศึกษา	จำนวน	128	คน	ครูผู้สอน	จำนวน	1,086	คน	

	 	 2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	 ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาตราด	 ปีการศึกษา	 2555	 กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง

เทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	 and	

Morgan.1970	:	607	–	610)	และการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน	

(Proportional	Stratified	Random	Sampling)	(พวงรัตน์		ทวีรัตน์. 

2543	 :	 294)	 โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นชั้นในการแบ่งได้

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้นจำนวน	403	คน	แบ่งเป็น	ผู้บริหาร

สถานศึกษา	จำนวน	100	คน	และครู	จำนวน	303	คน	

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้	

ได้แก่	แบบสอบถาม	แบ่งเป็น	2	ตอน	ดังนี้	

  ตอนที่		1	 เป็นแบบสอบถาม	 ที่สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่ง 

และขนาดของสถานศึกษา			

	 	 ตอนที่		2	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	

Scale)	 5	 ระดับ	 ตามแบบของ	 ลิเคิร์ท	 (Likert’s	 Scale)	 ซึ่ง

สอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา	และครู	สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	ทั้ง	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้านเทคนิควิธี	

ด้านมนุษย์			

ด้านความคิดรวบยอด	ซึ่งกำหนดความหมาย	ดังนี้	(บุญชม	ศรีสะอาด. 

2545	:	72)	

	 	 5			หมายถึง			 มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด	

	 	 4			หมายถึง			 มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมาก	

	 	 3			หมายถึง			 มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง	

	 	 2			หมายถึง			 มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับน้อย	

	 	 1			หมายถึง			 มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด	

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ  

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	 ผู้วิจัยได้

ดำเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้	

	 	 1.	 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการ

บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา		

	 	 2.	 สร้างแบบสอบถาม	 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม		 	

	 	 3.	 สร้างแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยครอบคลุมเนื้อหา

ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ	 ใน	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านเทคนิควิธี	 ด้าน

มนุษย์		และด้านความคิดรวบยอด		

	 	 4.	 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ	

จำนวน	5	ท่าน	เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 	 โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่าง	 	 ข้อคำถามและวัตถุประสงค์	 (Index	 of	 Item	 of	

Objective	Congruence	 :	 IOC)	ซึ่งได้ค่าดัชนี	 	ความสอดคล้อง

ระหว่าง	.80-1.00		

	 	 5.	 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ

แนะแล้ว	 เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 จาก

นั้นนำไปทดลองใช้	 (Try	Out)	 กับกลุ่มทดลองที่เป็นผู้บริหารและ

ครูในสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 จำนวน	 30	 คน	 และนำ

แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ	 โดยใช้

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างคะแนนรายข้อกับ

คะแนนรวมอยู่ระหว่าง	.59-.89	

	 	 6.	 นำแบบสอบถามที่หาค่าอำนาจจำแนกแล้ว	 มา

วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	 โดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า	 (	 	 	 -	 Coefficient)	 ของครอนบาค	

(Cronbach)	(บุญชม		ศรีสะอาด.	2545	:	99)	ได้ค่าความเชื่อมั่น

ของเครื่องมือ	.95	

	 	 7.	 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น

แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด	 เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ตาม

วัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป	

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 	 ผู้วิจัยดำเนินการตามลำดับ	ดังนี้	

	 	 1.	 ขอหนังสือแนะนำตัวผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณี	 ส่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาตราด	เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 	 2.	 นำหนังสือแนะนำตัวผู้วิจัย	 จากผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา

ที่เป็นสถานศึกษาเก็บข้อมูล	เพื่อขอความร่วมมือ		ในการแจกและ

เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง	 พร้อมทั้งดำเนินการ

และนัดหมาย	วัน	เวลา	และสถานที่	ขอรับแบบสอบถามคืน			

	 	 3.	 กำหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและผู้วิจัย

ดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง	 ซึ่งจำนวน

แบบสอบถามที่ส่งไปจำนวน	 403	 ฉบับ	 ได้รับกลับคืนมาจำนวน	

403	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100	

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 	 1.	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ	

	 	 2.	 วิ เคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ตำแหน่ง	และขนาดของสถานศึกษาโดยหาค่าร้อยละ	แล้วนำเสนอ

เป็นตารางประกอบความเรียง	

   6. นําแบบสอบถามที่หาคาอํานาจจําแนกแลว มาวิเคราะหหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 99) ไดคาความเชื่อม่ันของ

เครื่องมือ .95 
   7. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อม่ันแลวไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนด เพื่อนําผลมาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคและสมมุติฐานการวิจัยตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
   1. ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   2. นําหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย จากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดถึงผูอํานวยการ
สถานศึกษาที่เปนสถานศึกษาเก็บขอมูล เพื่อขอความรวมมือ  ในการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 
พรอมทั้งดําเนินการและนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ ขอรับแบบสอบถามคืน   
   3. กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง ซ่ึงจํานวน
แบบสอบถามที่สงไปจํานวน 403 ฉบับ ไดรับกลับคืนมาจํานวน 403 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
  1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ 
   2. วิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับตําแหนง  และขนาดของสถานศึกษาโดยหาคารอยละ  แลว
นําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 
   3. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 โดยการหาคาเฉล่ียเปนรายดานและรายขอ แลวนําคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนน ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103) 
                คาเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีทักษะการบริหารอยูในระดับมากที่สุด 

           คาเฉล่ีย   3.51 – 4.50   หมายถึง  มีทักษะการบริหารอยูในระดับมาก 
  คาเฉล่ีย   2.51 – 3.50   หมายถึง  มีทักษะการบริหารอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉล่ีย   1.51 – 2.50   หมายถึง  มีทักษะการบริหารอยูในระดับนอย 
   คาเฉล่ีย   1.00 – 1.50   หมายถึง  มีทักษะการบริหารอยูในระดับนอยที่สุด 

   4. วิเคราะหขอมูลทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เปรียบเทียบตามตําแหนง โดยการทดสอบคาที (t-test)  
            5. เปรียบเทียบขนาดของสถานศึกษาโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบ  
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะเปรียบเทียบเปนรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ  (Scheffe') 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล                        

1. สถิติพื้นฐาน 
1.1  คารอยละ ( %) 

    1.2 คาเฉล่ีย ( X ) 
          1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
         2.1  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค  (Index of item Objective Congruence : IOC) 
         2.2   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม   

         2.3   คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา(- Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) 
       3.  สถิติที่ใชในการการทดสอบสมมุติฐาน 
   3.1   การทดสอบคาที (t-test)   
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เสาวภา  พรเสนาะ,  อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์,  สายตา  ประเสริฐภักดิ์ 

	 	 3.	 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่	 2	 โดยการหาค่า

เฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ	 แล้วนำค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน	 ดังนี้	 (บุญชม	 ศรี

สะอาด.	2545	:	103)	

	 	 ค่าเฉลี่ย	4.51	–	5.00		หมายถึง	 มีทักษะการบริหารอยู่

ในระดับมากที่สุด	

	 	 ค่าเฉลี่ย	3.51	–	4.50			หมายถึง	 มีทักษะการบริหารอยู่

ในระดับมาก	

	 	 ค่าเฉลี่ย	2.51	–	3.50			หมายถึง	 มีทักษะการบริหารอยู่

ในระดับปานกลาง	

	 	 ค่าเฉลี่ย	1.51	–	2.50			หมายถึง			มีทักษะการบริหารอยู่

ในระดับน้อย	

	 		 ค่าเฉลี่ย	1.00	–	1.50			หมายถึง			มีทักษะการบริหารอยู่

ในระดับน้อยที่สุด	

	 	 4.	วิเคราะห์ข้อมูลทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	 เปรียบเทียบตาม

ตำแหน่ง	โดยการทดสอบค่าที	(t-test)		

	 	 5.	 เปรียบเทียบขนาดของสถานศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	เมื่อพบความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามวิธีการของ

เชฟเฟ่		(Scheffe’)	

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล                        

1.	 สถิติพื้นฐาน	

	 1.1		ค่าร้อยละ	(	%)	

	 1.2		ค่าเฉลี่ย	(				)	

	 1.3		ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	 	

2.	 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	

	 2.1		 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์		

(Index	of	item	Objective	Congruence	:	IOC)	

	 2.2		 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 (Pearson’s	

Product	Moment	Correlation	Coefficient)	 ระหว่างคะแนน

รายข้อกับคะแนนรวม			

 2.3		ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา	(					-	Coefficient)	ตามวิธีของครอนบาค	(Cronbach)	

3.		สถิติที่ใช้ในการการทดสอบสมมุติฐาน	

	 3.1		การทดสอบค่าที	(t-test)			

	 3.2		 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	

ANOVA)	 เมื่อพบความแตกต่างและตรวจสอบความแตกต่างเป็น

รายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่	(Scheffe’)	

ผลการวิจัย 
	 	 จากการศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	ผลการวิจัยพบว่า	

	 	 1.	ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิด

เห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 เรียงตามค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย	คือ	ทักษะด้านมนุษย์	ทักษะด้านความคิดรวบยอด	

และทักษะด้านเทคนิควิธี	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 ปรากฏ	 ผล

ดังนี้	

	 	 	 1.1	 ด้านเทคนิควิธี	 พบว่า	 ทักษะการบริหารของผู้

บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครู	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	 ด้าน

เทคนิควิธี	 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	

ทุกข้ออยู่ในระดับมาก	 เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับ

แรกคือ	 มีการนำผลการประเมินไปใช้	 พัฒนางาน	 	 ผู้บริหารเป็น

ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง	 และแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับนโยบาย

การจัดการศึกษาของชาติ	

	 	 	 1.2	 ด้านมนุษย์	 พบว่า	 ทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู		

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	 ด้านมนุษย์		

โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 ทุกข้ออยู่

ในระดับมาก	เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับแรกคือ		มี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี	มีกัลยาณมิตร	และมีความมั่นใจในตนเอง	

	 	 	 1.3	 ด้านความคิดรวบยอด	 พบว่า	 ทักษะการบริหาร

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

และครู	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดด้าน

ความคิดรวบยอด	โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	

พบว่า	 ทุกข้ออยู่ในระดับมาก	 เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสาม

ลำดับแรก	คือ	มีความรู้ในการกำหนดนโยบาย	วัตถุประสงค์ภาระ

งานยุทธศาสตร์	 ที่จะนำสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายได้	 มีความรู้ใน

ด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม	 และมีการทำนโยบายเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาของชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติมาปรับให้

สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา	

	 	 2.	 การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถาน

ศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจำแนกตาม

ตำแหน่งและขนาดของสถานศึกษา		ปรากฏ	ผลดังนี้	

	 	 	 2.1	 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	 จำแนกตามตำแหน่ง	 พบว่า	

   6. นําแบบสอบถามที่หาคาอํานาจจําแนกแลว มาวิเคราะหหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 99) ไดคาความเชื่อม่ันของ

เครื่องมือ .95 
   7. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อม่ันแลวไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนด เพื่อนําผลมาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคและสมมุติฐานการวิจัยตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
   1. ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   2. นําหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย จากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดถึงผูอํานวยการ
สถานศึกษาที่เปนสถานศึกษาเก็บขอมูล เพื่อขอความรวมมือ  ในการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 
พรอมทั้งดําเนินการและนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ ขอรับแบบสอบถามคืน   
   3. กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง ซ่ึงจํานวน
แบบสอบถามที่สงไปจํานวน 403 ฉบับ ไดรับกลับคืนมาจํานวน 403 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 
  1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ 
   2. วิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับตําแหนง  และขนาดของสถานศึกษาโดยหาคารอยละ  แลว
นําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 
   3. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 โดยการหาคาเฉล่ียเปนรายดานและรายขอ แลวนําคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนน ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103) 
                คาเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีทักษะการบริหารอยูในระดับมากที่สุด 

           คาเฉล่ีย   3.51 – 4.50   หมายถึง  มีทักษะการบริหารอยูในระดับมาก 
  คาเฉล่ีย   2.51 – 3.50   หมายถึง  มีทักษะการบริหารอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉล่ีย   1.51 – 2.50   หมายถึง  มีทักษะการบริหารอยูในระดับนอย 
   คาเฉล่ีย   1.00 – 1.50   หมายถึง  มีทักษะการบริหารอยูในระดับนอยที่สุด 

   4. วิเคราะหขอมูลทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เปรียบเทียบตามตําแหนง โดยการทดสอบคาที (t-test)  
            5. เปรียบเทียบขนาดของสถานศึกษาโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบ  
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะเปรียบเทียบเปนรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ  (Scheffe') 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล                        

1. สถิติพื้นฐาน 
1.1  คารอยละ ( %) 

    1.2 คาเฉล่ีย ( X ) 
          1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
         2.1  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค  (Index of item Objective Congruence : IOC) 
         2.2   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม   

         2.3   คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา(- Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) 
       3.  สถิติที่ใชในการการทดสอบสมมุติฐาน 
   3.1   การทดสอบคาที (t-test)   
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เสาวภา  พรเสนาะ,  อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์,  สายตา  ประเสริฐภักดิ์ 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่าทักษะด้านเทคนิควิธีและทักษะด้านมนุษย์	 แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ส่วนทักษะด้านความคิด

รวบยอด	แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

	 	 	 2.2	 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาตราด	 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา	 โดยรวม

และรายด้านพบว่า	ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาแตก

ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยสถานศึกษา

ขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดกลางกับ

สถานศึกษาขนาดใหญ่	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05			

 

อภิปรายผลการวิจัย 
	 	 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้	 มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ

ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ		

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตราดดังต่อไปนี้	

	 	 1.	ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิด

เห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก			

ทั้งนี้เพราะว่าในปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา

ขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ	 ทักษะ	

เจตคติ	 ด้านการบริหารงานการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาใน

สังกัดทุกคน	 และการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะเข้าสู่ตำแหน่งจะ

ต้องผ่านการสอบคัดเลือกและผ่านการพัฒนาอย่างเข้มและจะต้อง

ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	 จากโครงการนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	

ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารทุกด้านอยู่

ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 ศิริวรรณ	 	 เสรีรัตน์							

(	 2545	 :	 24)	 ซึ่งมีความเห็นว่า	 ทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นความสามารถทางการบริหารที่ผู้บริหารจำเป็น

ต้องมีความรู้	 ความสามารถในการบริหารองค์กร	 เพื่อให้ภารกิจ

บรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย	 และวัตถุประสงค์ขององค์กร	 ทักษะ

ทางการบริหารสถานศึกษา	 ประกอบด้วย	 ทักษะด้านเทคนิค		

ทักษะที่จำเป็นในการทำให้งานบรรลุผลสำเร็จ	 ส่วนทักษะด้าน

มนุษย์ซึ่งเป็นความสามารถในการเข้าใจและจูงใจ	 และทักษะด้าน

ความคิดรวบยอดเป็นความสามารถในการคิดให้เป็นรูปธรรม				

และสอดคล้องกับแนวคิดของ		เดรค		และโรว์		(Drake	and	Roe.	

1986	 :	 30)	 ที่ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับทักษะในการบริหาร

สถานศึกษา	 ประกอบด้วย	 ทักษะทางความรู้ความคิด	 ผู้บริหาร

สถานศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้	ความคิด	มีสติปัญญา	และวิสัยทัศน์	

ทักษะทางเทคนิค	 เป็นทักษะที่ เกี่ยวข้องกับการมีความรู้ที่

เชี่ยวชาญและความชำนาญในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง	พร้อมทั้ง

มีความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการในการทำ

กิจกรรม	 ทักษะทางการศึกษาและการสอน	 เป็นทักษะที่จำเป็น

สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำทางการศึกษา	 ซึ่งต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในด้านการเรียนการสอนต้องเป็นผู้มีภูมิรู้	 และ

เป็นนักวิชาการที่ดี	 ทักษะทางมนุษย์	 เป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้บริหาร

สถานศึ กษากั บปั จ เจกบุ คคลหรื อกลุ่ มบุ คคล ได้ อย่ า งมี

ประสิทธิภาพ	 ด้วยการสร้างพลังแห่งความร่วมมือของทีมงาน		

เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร	 ทักษะทางความคิดรวบยอดเป็น

ความสามารถที่จะประสานสิ่งต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	 และสามารถที่จะ

มองเห็นองค์การในภาพรวม	 ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นจะต้อง

รู้ถึงหน้าที่	 ส่วนต่างๆ	ขององค์การ	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ		

อรนุช		นิยุตรานนท์		(2548	:	บทคัดย่อ)		ที่ได้ทำการศึกษาทักษะ

การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	พบว่า	ทักษะการบริหารโดย

รวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยเรียงลำดับจากมาก

ไปน้อย	 คือด้านมนุษย์	 ด้านความคิดรวบยอด	 และด้านเทคนิค		

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ดวงใจ	 	 ระถะยาน	 (2549	 :	

บทคัดย่อ)	 ที่ได้ทำการศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี	 ผลการวิจัยพบว่า		

ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาใน

ทัศนะของนายกเทศมนตรี	 รองนายกเทศมนตรี	 ปลัดเทศบาล					

ผู้อำนวยการกองการศึกษา	 ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ	 และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูสังกัดโรงเรียน

เทศบาลในจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับมาก	 เรียงลำดับจากมากคือ		

ทักษะเชิงมโนมัติ		ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์และทักษะเชิงนิเทศ	

	 	 2.	 การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถาน

ศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	 จำแนกตาม

ตำแหน่ง	โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะว่าการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน	 ใช้รูปแบบการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต้อง

ทำงานร่วมกัน	 ต้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 โดยทั้งผู้บริหารสถาน

ศึกษาและครูจะต้องรับทราบหลักในการบริหารที่ยึดหลักการ

กระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา	 ซึ่งเป็นหน่วยการปฏิบัติเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร	 ตลอดจนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและพัฒนาการด้านต่างๆ	 ของผู้เรียน	 ดังนั้นจึงทำให้

ความคิดเห็น	 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในด้านทักษะการ

บริหารโดยรวมไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดสอดคล้องกับแนวคิดของ		

สมคิด	 	บางโม	 (2546	 :	48-49)	ที่กล่าวว่าการบริหารต้องมี	แนว
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เสาวภา  พรเสนาะ,  อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์,  สายตา  ประเสริฐภักดิ์ 

ปฏิบัติพื้นฐานที่สำคัญ	 โดยหน่วยงานต้องกำหนดเป้าหมายไว้ให้

สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	 เมื่อผู้ปฏิบัติงานแต่ละ

บุคคลบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานก็จะสำเร็จ

ไปด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง	 งานของแต่ละตำแหน่งแต่ละ

คนควรจำกัดขอบเขตให้แต่ละคนทำหน้าที่อันส่งเสริมให้เกิดความ

ชำนาญเฉพาะอย่าง	 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันต้องจัดไว้ในกลุ่ม

เดียวกันถือว่าเป็นหลักการแบ่งงานกันทำ	 ตามความเชี่ยวชาญ

เฉพาะอย่าง	 อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้แก่ตำแหน่งต่างๆ		

จะต้องสัมพันธ์กับความรับผิดชอบ	 บุคคลใดที่ได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบต่อผลสำเร็จของหน่วยงานระดับใด	 ก็ควรจะได้รับมอบ

อำนาจหน้าที่ให้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในระดับ

ที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จได้	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

จำลอง	 วารี	 (2550:48	 –	 49)	ที่ได้ทำการศึกษาทักษะการบริหาร

ของผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอสนามชัยเขต	 สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาฉะเชิงเทราเขต	 2	 ใน	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้านเทคนิควิธี	 ด้าน

มนุษยสัมพันธ์	 และด้านความคิดรวบยอด	 ผลการวิจัย	 พบว่า		

ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอสนามชัยเขต		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต		2	โดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมากเมื่อเปรียบเทียบ	 ทักษะการบริหารงาน

ของผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอสนามชัยเขต	 สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 2	 จำแนกตามตำแหน่ง	 โดยรวมและ

รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

  3.	 การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู	 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	จำแนกตามขนาดของสถาน

ศึกษา	 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .01	 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่

และสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยผู้บริหารสถานศึกษา

ขนาดเล็กและขนาดกลางมีทักษะการบริหารสูงกว่าผู้บริหาร	

สถานศึกษาขนาดใหญ่	 ทั้งนี้เพราะโรงเรียนขนาดใหญ่มีระบบ		

การบริหารหรือการจัดการมีสายการบังคับบัญชาที่มีกรอบชัดเจน	

มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการ	 หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ	 หัวหน้าสายชั้น	

หัวหน้ากลุ่มสาระ	 เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในลักษณะ

การบริหารงานแบบกระจายอำนาจ	 ซึ่งโรงเรียนขนาดกลางและ

โรงเรียนขนาดเล็กไม่มีสายการบังคับบัญชาดังกล่าว	 เพราะมีครู

และบุคลากรในโรงเรียนน้อย	 ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู

ต้องรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและรับผิดชอบใน

โครงการต่างๆ	 ร่วมกันและผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ทักษะการ

บริหารงานอย่างเต็มที่	 จึงทำให้ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

และครูในโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างจากผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กสอดคล้องกับ		พิริยะ		

อนุกูล	 (ออนไลน์.	 2549)	 ที่กล่าวว่าการบริหารหมายถึงศิลปะใน

การทำให้สิ่งต่างๆ	 ได้รับการกระทำจนเป็นผลสำเร็จ	 กล่าวคือ					

ผู้บริหารไม่ใช่ผู้ปฏิบัติแต่เป็นผู้ใช้ศิลปะหรือทักษะทำให้ผู้ปฏิบัติ

ทำงานสำเร็จตามจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมสมัย	ผลารักษ ์

(2550	 :	 65	 –	 66)	 ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบระดับทักษะการ

บริหารงานสถนศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 ตามทัศนะของครูผู้สอนจำแนกตามขนาด

โรงเรียนพบว่า	 ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี	เขต	2	พบว่า	โดยรวมโรงเรียน

ขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	และ	ขนาดใหญ่	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณิการ์		

พลายน้อย	 (2550	 :	 65	 –	 66)	 ได้ทำการศึกษาทักษะการบริหาร

ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว		

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว	 เขต	 1	 ตามการรับรู้

ของครูในสังกัด	 จำแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่า	 แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่กับ

โรงเรียนขนาดกลางจะมีความแตกต่างกัน	

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

	 	 1.1	 ควรส่งเสริมสนับสนุนทักษะการบริหารด้านเทคนิควิธี	

โดยผู้บริหารมีการนิเทศงานให้กับครูสถานศึกษามีข้อมูลสาร

สนเทศที่เป็นปัจจุบัน	มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและ

เหมาะสมเป็นไปอย่างยุติธรรม	

	 	 1.2	 ควรส่งเสริมสนับสนุนทักษะด้านมนุษย์	 โดยให้มีการ

พบปะสังสรรค์นอก	 เวลางานเป็นครั้งคราว	 การให้ความช่วยเหลือ

ผู้ร่วมงานทำงานด้วยความเต็มใจ	มีวิธีการสร้างขวัญกำลังใจ	ให้แก่

ผู้ร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ	ผู้บริหารสถานศึกษา	

	 	 1.3	 ควรมีการพัฒนาทักษะด้านความคิดรวบยอด	 โดยมี

ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย	 ระเบียบต่างๆเกี่ยวข้องกับการจัด	

การศึกษา	 ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน	 การนิเทศติดตาม	

การวัดผลประเมินผล	 มีการนำความรู้มาช่วยในการวางแผนและ

นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารงานได้มี

ประสิทธิภาพ	มากยิ่งขึ้น					

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 2.1	ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงาน

ของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเพื่อยก

ระดับผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น	

	 	 2.2	ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพทักษะการบริหารของ							

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน	 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตราด	
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การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

The Problems of the Administration of Early Childhood Schools under 

the Rayong Primary Education Service Area Office

ชัญชนันท์  พิพัฒน์สุขดำรง  ธีรวัลย์	ศิลารัตน์		พีระ	รัตนวิจิตร
คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี		

บทคัดย่อ
	 	 การวิจัยครั้งนี้		มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1	 จำแนกตามตำแหน่ง	 วุฒิการศึกษา	 ประสบการณ์การทำงาน	 และขนาดโรงเรียน	 กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน	 72	 คน	 หัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัย	 จำนวน	 72	 คน	 ใช้แบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า	 5	 ระดับ	 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 การบริหารวิชาการ	 การบริหารงบประมาณ		

การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 การทดสอบค่าที	 (t-

test)	และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว	(One	–	way	ANOVA)	

	 	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระยอง	 เขต	 1	 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย	 2)	 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง	เขต	1	พบว่า	ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	จำแนกตาม

ตำแหน่งโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และด้านการบริหารงานบุคคล	 ด้านการบริหารทั่วไป	 และด้านการ

บริหารวิชาการแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 .01	 และ.05	 ตามลำดับ	 ส่วนด้านการบริหารงบประมาณแตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	จำแนกตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมและด้านการบริหาร

วิชาการ	 ด้านการบริหารงบประมาณและด้านบริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 ส่วนด้านการบริหารทั่วไปแตก

ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	 จำแนกตามประสบการณ์การ

ทำงาน	 ในภาพรวมและรายด้าน	 	 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 	 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน		

จำแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 ยกเว้นด้านการบริหารงบประมาณแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ซึ่งเมื่อเทียบเป็นรายคู่พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กกับ

โรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.01					

 

คำสำคัญ :	 การบริหารจัดการศึกษา,	 ปฐมวัย,	 โรงเรียน,	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1,	 การบริหารวิชาการ,	

การบริหารงบประมาณ,	การบริหารงานบุคคล,	การบริหารทั่วไป	

   

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตรในการออกเสียงสระภาษาอังกฤษสําเนียง
อเมริกันของผูเรียนชาวไทยที่เรียนกับครูผูสอนที่เปนเจาของภาษาและครูผูสอน 

ที่เปนชาวไทย 
A comparative study of acoustic characteristics of American English vowels 
among Thai learners of English studying with native English speakers and 

 Thai teachers. 

ลักขณา  อภิบาลศรี 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบคาความถี่ฟอรเมินท (formant frequency) (F1, 
F2, และ F3) และคาระยะเวลาในการออกเสียง (duration) สระภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกันของผูเรียน 2 กลุม คือ กลุมที่
เรียนภาษาอังกฤษกับครูผูสอนที่เปนเจาของภาษา จํานวน 10 คน และกลุมที่เรียนภาษาอังกฤษกับครูผูสอนที่เปนชาวไทย 
จํานวน 10 คน โดยเก็บขอมูลจากการใหกลุมตัวอยางอานรายการคําเปาหมายซ่ึงบรรจุอยูในกรอบประโยค (carrier 
sentence) จากน้ันดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางกลสัทศาสตร ดวยโปรแกรมวิเคราะหเสียง Praat แลวนําคาความถี่      
ฟอรเมินท และคาระยะเวลาของสระที่ไดของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมมาเปรียบเทียบกันโดยใชสถิติทดสอบ  
 ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางที่ เรียนภาษาอังกฤษกับครู ผูสอนที่ เปนชาวไทย (Thai) และกลุมตัวอยาง 
ที่เรียนภาษาอังกฤษกับครูผูสอนที่เปนเจาของภาษา (Eng) มีคาระยะเวลาและคาความถี่ฟอรเมินทที่ 3 ในการออกเสียงสระ  
/i, , e, , u, , o, ,   (stress1) และ  (stress2)/ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนคาความถี่
ฟอรเมินทที่ 1 ในเสียงสระ // ของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งคาความถี่ฟอรเมินท  ที่ 
2 ในเสียงสระ /u/ และ // เปนเสียงสระที่กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

Abstract 

 The purpose of this work was to analyze and compare formant frequency values (F1, F2, and F3) 
and durations of American English vowels produced by 2 groups of Thai learners, those (10 students) 
studying with native American English speakers and those (10 students) studying with Thai teachers. 
Acoustic analysis of their speech recordings of target words produced in a carrier sentence was performed 
using Praat program. Comparisons of their formant frequency values and durations between both groups 
were carried out statistically. 
 The results show that durations and F3 values in the production of /i,  , e, , u, , o, , 
  (stress1) and  (stress2)/ between the two groups were not statistically different. The statistical 
differences were found for F1 values of // and F2 values of /u, /. 

บทนํา 

 ปจจุบันประเทศไทยใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษมากขึ้นเห็นไดอยางชัดเจนจากแนวการจัดการเรียน- 
การสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร พุทธศักราช 2544 ที่มุงใหผูเรียนมีความสามารถในการส่ือสารควบคูกัน 2 ดาน คือ
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อเขาสูสังคมและวัฒนธรรม และความสามารถในการใชภาษาเพื่อการส่ือความไดถูกตองตาม
หลักภาษาและเหมาะสมกับสถานการณ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) แตปญหาในการใชภาษาอังกฤษก็ยังเปนปญหาสําหรับ
ผูเรียนชาวไทยทั้งในดานการส่ือความ และการออกเสียงภาษาอังกฤษ (ทิพยวรรณ จรรยาสุภาพ, 2525; กฤติกา ปานสีทอง, 
2539; เพ็ญสินี กิจคา, 2547; สุธีร คําแกว, 2552) ในดานการออกเสียงงานวิจัยชิ้นน้ีใหความสนใจกับปญหาการออกเสียง
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Abstract 
	 	 The	 purposes	 of	 this	 research	were	 to	 study	 and	 compare	 the	 problems	 of	 the	 administration	 of	 early	

childhood	 schools	 under	 the	Office	 of	 Rayong	 Primary	 Education	 Service	 Area	 1.The	 sample	 	 consisted	 	 of	 72	

Administrators	and	72	heads	of	early	childhood	departments.	The	sample	was	classified	by	positions,	educational	

background,	work	experiences	and	school	sizes.	The	 instrument	was	a	5	 rating	scale	questionnaire	asking	about	

the	 administration	 of	 academic,	 personnel,	 budget	 and	 general.	 The	 statistics	 used	were	 percentage,	mean,		

standard		deviation,		t-test		and	One	–	way	ANOVA.	

	 	 The	results	found	that		the		problems	of	the	administration		were	at	a	low	level.	The	problems	ranked	are		

academic,	 personnel,	 budget	 and	 general	 administration	 respectively.	 The	 administrators	 who	 had	 different		

positions	had	different	problems	 significant	at	0.05	 level.	There	were	no	different	problems	 significantly	among	

those	who	had	different	educational	background,	work	experiences	and	school	sizes.	

 

Keywords :	Administration	Problems,	Early	Childhood	Schools,	Office	of	Rayong	Primary	Education	Service	Area	1,	

academic	administration,	personnel	administration,	budget	administration,		general	administration	
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บทนำ 
	 	 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต	 1	 รับผิด

ชอบโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้กับเด็กอาย	 4	 –	 5		

ขวบ	 ครอบคลุม	 5	 อำเภอ	 มีจำนวน	 113	 โรงเรียน	 จากการ

รายงานการนิเทศติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง	

เขต	1	(2551	:	7)	(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น	สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต	1)	การดำเนินการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยในโรงเรียนในเขตพื้นที่	 ยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ		

เนื่องจาก	 ปัจจุบันมีโรงเรียนขนาดเล็ก	 18	 โรงเรียน	 เนื่องจาก

โรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กต่ำกว่า	 120	 คนและโรงเรียนหรือผู้บริหาร

โรงเรียนมักไม่ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาในระดับนี้	 เพราะ

เป็นระดับที่พัฒนาความพร้อมเท่านั้น	 การจัดครูเข้าสอนซึ่งอาจไม่

ตรงกับวิชาเอกที่เหมาะสม	 ซึ่งจะทำให้ครูผู้สอนไม่เข้าใจหลักการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กระดับปฐมวัยเท่าที่ควร	 จึงส่งผล

ให้การประเมิน	สมศ.ในภาพรวมอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ	นอกเหนือ

จากนี้	ยังมีปัญหาอีกหลายด้าน	 เช่น	ปัญหาด้านครูไม่ครบชั้นเรียน		

การขาดแคลนงบประมาณสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการ

เรียนการสอน	 ประกอบกับผลการประเมินของสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 ซึ่งได้ประเมิน

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง		

เขต	1	เมื่อ	พ.ศ.2551	ในด้านการศึกษาระดับปฐมวัย	สรุปผลการ

ประเมินโรงเรียน	จำนวน	113	โรงเรียน	ส่วนใหญ่มีผลการประเมิน

ภายนอกอยู่ในระดับปรับปรุงและพอใช้	 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย	

3.33	

	 	 จากปัญหาและความสำคัญดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ที่จะศึกษาปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน		

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1	ทั้ง		

113	 โรงเรียน	 เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา	 4	 ด้าน	 ได้แก่		

ด้านการบริหารวิชาการ	 ด้านการบริหารงบประมาณ	 ด้านการ

บริหารงานบุคคล	 และด้านการบริหารทั่วไป	 โดยศึกษาเปรียบ

เทียบจากความคิดเห็นของผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัย	

จำแนกตามตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	และ

ขนาดโรงเรียน	 ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์เพื่อนำไป

ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารและบุคลากร

ที่เกี่ยวข้องส่งผลให้การศึกษาของเด็กในระดับปฐมวัยมีคุณภาพดี

ยิ่งขึ้นต่อไป	

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
	 	 1.	 เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ในโรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระยอง		เขต	1	

ชัญชนันท์  พิพัฒน์สุขดำรง,  ธีรวัลย์ ศิลารัตน์,  พีระ รัตนวิจิตร

	 	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยในโรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาระยอง	เขต	1	จำแนกตามตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์

การทำงาน	และขนาดโรงเรียน	

 

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย 
1. การกำหนดประชากร 

	 	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ผู้บริหารโรงเรียนและ

หัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัยในโรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1	 จำนวน	 113	 โรงเรียน	 จำนวน		

226	 คน	 จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน	 จำนวน	 113	 คนและ

หัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัย	 จำนวน	 113	 คน	 ตามข้อมูลของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	1	 (2552	 :	7)	 

2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

	 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 กำหนดจากประชากร

โดยเปรียบเทียบจากตารางสัดส่วนสุ่มกลุ่มตัวอย่างของ	 เครซี่และ

มอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan.	1970	:	607	-	608)	แล้วทำการสุ่ม

อย่างง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)	 ได้กลุ่มตัวอย่างเป็น				

ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัยโรงเรียน	 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1	 จำนวน	 144	 คน	

จำแนกเป็นผู้บริหารจำนวน	 72	 คนและหัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัย	

จำนวน	72	คน	โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่	.95	

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน		

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1		

แบ่งออกเป็น	2	ตอน	คือ	

  ตอนที่ 1	 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ประกอบ

ด้วยตำแหน่ง	 วุฒิการศึกษา	 ประสบการณ์การทำงานและขนาด

โรงเรียน	เป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)	และเติมข้อมูล	

  ตอนที่ 2	 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน

โรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง

เขต	 1	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 ชนิด	 5	

ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ตามรูปแบบ

ของลิคเคอร์ท	(Likerts)	ครอบคลุมปัญหาการบริหารจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยในโรงเรียน	โดยแบ่งออกเป็น	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านการ

บริหารวิชาการ	 ด้านการบริหารงบประมาณ	 ด้านการบริหารงาน

บุคคลและด้านการบริหารทั่วไป	

	 	 แต่ละข้อเป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating		

Scale)	 ชนิด	 5	 ระดับ	 คือ	 มากที่สุด	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย						

น้อยที่สุด	ตามรูปแบบของลิคเคอร์ท	(Likerts)	(บุญชม	ศรีสะอาด

และบุญส่ง	นิลแก้ว.	2535	:	25-24)	
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ชัญชนันท์  พิพัฒน์สุขดำรง,  ธีรวัลย์ ศิลารัตน์,  พีระ รัตนวิจิตร

  3.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 เพื่อศึกษาปัญหา

การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต	1	ของ	 	 	 	 	 	ผู้บริหาร

โรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัย	 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน 

ดังนี้	
	 	 	 3.1.1	 ศึกษาหลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎีจากเอกสาร
และตำราต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในโรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต	1	
	 	 	 3.1.2	 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือตำราที่เกี่ยวกับ
หลักและวิธีการสร้างแบบสอบถาม	
	 	 	 3.1.3	 กำหนดขอบข่ายของข้อความที่ จะใช้ ใน
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยให้ครอบคลุม
เนื้อหาตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต	 1	 โดยแบ่งออกเป็น	 4	 ด้าน	 ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา	
	 	 	 ขั้นพื้นฐาน	 (2551	 :	 7	 -	 13)	 กำหนด	 คือ	 ด้านการ
บริหารวิชาการ	 ด้านการบริหารงบประมาณ	 ด้านการบริหารงาน
บุคคลและด้านการบริหารทั่วไป	 สอบถามตามความคิดเห็นของผู้
บริหารโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัยในโรงเรียน	 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต	1	
  3.2 วิธีหาคุณภาพเครื่องมือ 
	 	 	 3.2.1	 นำเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นขอคำแนะนำและ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อคำถามจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน	 5	
ท่าน	 พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content		
Validity)	โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องแล้วนำไปตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยค่า	 IOC	 (Index	 of	 Objectives	
Congresses)	(พวงรัตน์		ทวีรัตน์.	2540	:	116	–	117)	ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อคำถามอยู่ระหว่าง	.60	–	1.00	
	 	 	 3.2.2	 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (Try	 Out)	 กับ			
ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัยในโรงเรียน	 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต	 1	 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	30	คน	และนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์หา
ค่าอำนาจการจำแนกเป็นรายข้อโดยวิธีหาค่าสหสัมพันธ์รายข้อกับ
คะแนนรวม	 (Item	 –	 total	 Correlation)	 ได้ค่าอำนาจการ
จำแนกรายข้อระหว่าง	0.10	–	1.00	และหาค่าความเชื่อมั่นโดยค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา	(				-	Coefficient)	ของครอนบาค	(วิไล		ทอง
แผ่.	 2546	 :	161	–	162)	 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเท่ากับ	.97		สามารถนำไปเก็บข้อมูลจริงได้ทั้งหมด	

	 	 	 3.2.3	 นำแบบสอบถามที่ผ่านกระบวนการข้างต้นไปใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 	 ผู้วิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างและ

เก็บรวบรวมข้อมูล		ดังนี้	

	 	 4.1	ผู้วิจัยนำหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง	

เขต	1	เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล	

	 	 4.2	ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม	 จำนวน	 144	 ฉบับ	 	 พร้อม

หนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยไปยังกลุ่มตัวอย่างและกำหนด

วันที่รับคืน	 โดยเก็บแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถามโดยตรง

ได้รับคืน	144	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100	

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 	 ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดที่รวบรวมได้	 ผู้วิจัยนำมา
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้ววิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป	ดังนี้	
	 	 5.1	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและคัด
เลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์	 แล้วหาค่าร้อยละของ
จำนวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ	100	
	 	 5.2	การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับตำแหน่ง	 วุฒิการศึกษา	 ประสบการณ์ทำงานและขนาด
โรงเรียน	 ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยการ	 หา
ค่าร้อยละ	(Percentage)	แล้วนำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง	
	 	 5.3	นำผลที่ ได้ไปวิเคราะห์หาค่าสถิต	 โดยใช้ค่าเฉลี่ย	
(Mean)	และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	
แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปล	
	 	 5.4	การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง	เขต	1	วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย	(Mean)	และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)			
	 	 5.5	เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาการบริหาร
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1	 จำแนกตามตำแหน่ง	 วุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ทำงาน	 วิเคราะห์โดยทดสอบค่าที			
(t-test)			
	 	 5.6	เปรียบเทียบปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยจำแนกตามขนาดโรงเรียน	 โดยการวิเคราะห์ความแปร			
ปรวนทางเดียว	 (One	 –	way	 ANOVA)	 เมื่อพบความแตกต่างจะ
ใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่	(Scheffe’)	

 

ผลการวิจัย 
	 	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาการ

บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง	เขต	1	ซึ่งมีสาระสำคัญของผล

การวิจัย	ดังนี้	

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน

โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  แบงออกเปน 2 ตอน  คือ 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวยตําแหนง  วุฒิการศึกษา  ประสบการณการทํางาน

และขนาดโรงเรียน  เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) และเติมขอมูล 
ตอนที่  2  ปญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยองเขต 1  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating  Scale)  ชนิด 5 ระดับ คือ มากที่สุด  มาก   
ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  ตามรูปแบบของลิคเคอรท (Likerts)  ครอบคลุมปญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
โรงเรียน  โดยแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล
และดานการบริหารทั่วไป 

แตละขอเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating  Scale)  ชนิด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก  
ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตามรูปแบบของลิคเคอรท (Likerts)  (บุญชม ศรีสะอาดและบุญสง นิลแกว. 2535 : 25-24) 

3.1 ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เพื่อศึกษาปญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ของผูบริหารโรงเรียนและหัวหนาฝายระดับปฐมวัย  ผูวิจัยได
ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 

3.1.1 ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีจากเอกสารและตําราตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับปญหาการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 

3.1.2 ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือตําราที่เก่ียวกับหลักและวิธีการสรางแบบสอบถาม 
3.1.3 กําหนดขอบขายของขอความที่จะใชในแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยใหครอบคลุม

เน้ือหาตามจุดมุงหมายที่ตองการเก่ียวกับปญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1  โดยแบงออกเปน  4  ดาน  ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  (2551 : 7 - 13)  กําหนด คือ  ดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล
และดานการบริหารทั่วไป  สอบถามตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและหัวหนาฝายระดับปฐมวัยในโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 

3.2 วิธีหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.2.1 นําเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นขอคําแนะนําและตรวจสอบความเที่ยงตรงของขอคําถามจากผูเชี่ยวชาญ

จํานวน  5 ทาน  พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity)  โดยหาคาดัชนีความสอดคลองแลวนําไป
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหาโดยคา   IOC  (Index of Objectives Congresses) (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2540 : 116 – 
117)  ไดคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามอยูระหวาง  .60 – 1.00 

3.2.2 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try  Out)  กับผูบริหารโรงเรียนและหัวหนาฝายระดับปฐมวัยในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามมา
วิเคราะหหาคาอํานาจการจําแนกเปนรายขอโดยวิธีหาคาสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม (Item – total Correlation)  ได
คาอํานาจการจําแนกรายขอระหวาง 0.10 – 1.00  และหาคาความเชื่อม่ันโดยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) 
ของครอนบาค (วิไล  ทองแผ.  2546 : 161 – 162)  ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .97  สามารถนําไป
เก็บขอมูลจริงไดทั้งหมด 

3.2.3 นําแบบสอบถามที่ผานกระบวนการขางตนไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางและเก็บรวบรวมขอมูล  ดังน้ี 
 4.1  ผูวิจัยนําหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ถึงผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1  เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
 4.2  ผูวิจัยสงแบบสอบถาม  จํานวน  144  ฉบับ  พรอมหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยไปยังกลุมตัวอยางและ
กําหนดวันที่รับคืน  โดยเก็บแบบสอบถามจากผูตอบแบบสอบถามโดยตรงไดรับคืน 144 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
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  ตอนที่ 1  

	 	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง	 ผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นผู้บริหารโรงเรียน	72	คน	คิดเป็นร้อยละ	50.00	

เป็นครูหัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัย	72	คน	คิดเป็นร้อยละ	50.00	วุฒิ

การศึกษาปริญญาตรี	จำนวน	82	คน	คิดเป็นร้อยละ	56.90	สูงกว่า

ปริญญาตรี	 จำนวน	 62	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 43.10	 ประสบการณ์

การทำงานน้อย	 จำนวน	 22	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 15.30	

ประสบการณ์การทำงานมาก	 จำนวน	 122	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

84.70	 อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก	 36	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 25.00	

ขนาดกลาง	จำนวน	86	คน	คิดเป็นร้อยละ	59.70	และขนาดใหญ่	

จำนวน	22	คน	คิดเป็นร้อยละ	15.30	

  ตอนที่  2   

	 	 1.	 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษา	 ระดับปฐมวัยใน

โรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง		

เขต	 1	 ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย	 เมื่อพิจารณารายด้าน	 พบว่า	

อยู่ในเกณฑ์น้อย	ทั้ง	4	ด้าน		

	 	 2.	 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1		

ด้านการบริหารวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย	 เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ	 อยู่ในระดับปานกลาง	 จำนวน	 4	 รายการ	 และอยู่ใน

ระดับน้อย	 จำนวน	 6	 รายการ	 โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย	 3	

รายการแรก	 ได้แก่	 การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	 การพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรระดับปฐมวัยของสถานศึกษาให้ทันสมัย

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับเด็ก	 ผู้

ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษาด้านวิชาการ	

ตามลำดับ	

	 	 3.	 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1	

ด้านการบริหารงบประมาณ	 ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ

น้อย	 โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย	 3	 รายการแรก	 ได้แก่	 การ

ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาปฐมวัย	 การบริหาร

การเงินและการบัญชีระดับปฐมวัย	 	 การจัดทำแผนเสนองบ

ประมาณระดับปฐมวัย	ตามลำดับ	

	 	 4.	 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1		

ด้านการบริหารงานบุคคล	 ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ	 อยู่ในระดับปานกลาง	 จำนวน	 2	 รายการ	

และอยู่ในระดับน้อย	จำนวน	8	รายการ	โดยเรียงลำดับจากมากไป

น้อย	3	รายการแรก	ได้แก่		

	 	 การวางแผนอัตรากำลังคนอย่างเพียงพอกับเด็กระดับ

ปฐมวัย	 การมีคุณสมบัติที่เหมาะสมของครูระดับปฐมวัย	 	 การ

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้		ความสามารถ	ตามลำดับ	

	 	 5.	 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1	

ด้านการบริหารทั่วไป	 ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย	 เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ	อยู่ในระดับปานกลาง	จำนวน	1	ข้อ		และอยู่ในระดับ

น้อย	 จำนวน	 18	 ข้อ	 โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย	 3	 รายการ

แรก	ได้แก่	การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

ระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ	ผู้ปกครอง	ชุมชนและหน่วยงานอื่นมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	 การดูแล	 บำรุงรักษา

อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย	ตามลำดับ	

  ตอนที่ 3  

	 	 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยในโรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาระยอง	เขต	1	สรุปได้	ดังนี้	

	 	 1.	 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน

โรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง		

เขต	 1	 จำแนกตามตำแหน่ง	 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้าน

การบริหารวิชาการ	 ด้านการบริหารงานบุคคล	 และด้านการ

บริหารทั่วไป	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ	 .05	 .01	 และ	

.01	 ตามลำดับ	 ส่วนด้านการบริหารงบประมาณแตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

	 	 2.	 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน

โรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง	

เขต	 1	 จำแนกตามวุฒิการศึกษา	 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิต	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านการ

บริหารวิชาการ	 ด้านการบริหารงบประมาณและด้านบริหารงาน

บุคคล	 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 ส่วนด้านการ

บริหารทั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 	 3.	 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1	

จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน	 ในภาพรวมและรายด้าน		

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

	 	 4.	 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษา	 ระดับปฐมวัยใน

โรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง		

เขต	 1	 จำแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย

สำคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่าส่วนใหญ่แตกต่าง

กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 ยกเว้นด้านการบริหารงบประมาณ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 เมื่อเทียบเป็น

รายคู่พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียน

ขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.01	
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สรุปและอภิปรายผล 
	 	 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	

อภิปรายผลดังต่อไปนี้	

	 	 1.	 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน	

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1	 ใน

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย	 โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย 

ได้แก่	ด้านการบริหารวิชาการ	ด้านการบริหารงานบุคคล	ด้านการ

บริหารงบประมาณ	และด้านการบริหารทั่วไป	ตามลำดับ	ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจาก	 กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอำนาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นและสถานศึกษาโดยตรง	 ดังที่	

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	(2551	:	1)	ได้กล่าวไว้	ให้มี

บทบาทในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตนเอง	 พร้อมทั้งจัดทำคู่มือบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น

นิติบุคคล	จัดประชุม	อบรม	สัมมนา	ทำความเข้าใจเพื่อให้โรงเรียน

ใช้เป็นแนวปฏิบัติตามภารกิจทั้ง	 4	 ด้าน	 ทำให้โรงเรียนปฏิบัติงาน

ได้โดยอิสระ	คล่องตัว	รวดเร็ว	สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

โรงเรียน	ชุมชน	และท้องถิ่น	เมื่อผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าฝ่าย

ระดับปฐมวัย	 ช่วยกันปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าว	 ทำให้งาน

ตามภารกิจทั้ง	4	ด้าน	ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	

	 	 2.	 เปรียบเทียบปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยในโรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาระยอง	เขต	1	จำแนกตามขนาดของโรงเรียน	และสถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม	มีประเด็นอภิปรายผลดังต่อไปนี้	

	 	 	 2.1	 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน

โรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง		

เขต	 1	 จำแนกตามตำแหน่ง	 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	 บทบาทหน้าที่

ต่างกัน	 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (2548	 :	

37)	 ได้แบ่งบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กับศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบไว้ว่า	 ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่บริหาร

จัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย	ส่วนครูผู้สอนมีบทบาทหน้าที่ที่มีต่อเด็ก	เผยแพร่ความรู้	

และพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการ	 ซึ่งหัวหน้าฝ่ายระดับ

ปฐมวัย	 ก็คือ	 ครูผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระดับ

ปฐมวัยในโรงเรียน	 เมื่อบทบาทหน้าที่ต่างกันมีผลให้ความคิดเห็น

แตกต่างกัน	

	 	 	 2.2		 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน

โรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง	

เขต	 1	 จำแนกตามวุฒิการศึกษา	 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	 ผู้ที่มีวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรียังมีวิสัยทัศน์น้อย	 ส่วนผู้ที่มีวุฒิการศึกษาซึ่งสูงกว่า

ระดับปริญญาตรีนั้นมีความรู้และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่า	 ดังที่

เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์	(ออนไลน์	:	2553)	กล่าวไว้ว่า	การเรียน

รู้ทำให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่	 ๆ	 ที่จะกระตุ้นความคิดต่อจน

เป็นวิสัยทัศน์ได้	 การเรียนรู้และทำความเข้าใจต่อสิ่งที่กำลังจะเกิด

ขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต	 จะทำให้สามารถเตรียมในทุกด้าน

เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในอนาคตอย่างมั่นคง	 เรียนรู้มาก	 สังเกตมาก	

ช่างคิดมาก	 วิเคราะห์มาก	 ก็มีแนวโน้มที่จะมีวิสัยทัศน์ได้มาก	 แต่

เมื่อผู้มีวุฒิการศึกษาดังกล่าวอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานในที่

เดียวกัน	 จึงมีการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยอยู่ในสภาพเดียวกัน	 สถานที่	 บรรยากาศ	 และสิ่งแวดล้อม

เดียวกัน		ปัญหาจึงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

	 	 	 2.3	 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน

โรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง		

เขต	 1	 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน	 ในภาพรวมและราย

ด้าน	 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 	 ทั้งนี้อาจเนื่องมา

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง	เขต	1	(ออนไลน์	

:	 2555)	 กำหนดกลยุทธ์ให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งระบบ	 ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ	

โดยมีมาตรการต่างๆ	เช่น	ประสานการวางแผนการผลิต	พัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นระบบ	 มีปริมาณเพียงพอและมี

คุณภาพ	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 คืนครูให้แก่ผู้เรียนโดยลดภาระ

งานอื่นที่ไม่จำเป็นและจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนให้พอเพียง	

เพื่อให้ครูทำหน้าที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่และมีโอกาสพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 ผู้บริหารได้รับการพัฒนา

ตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 	 2.4	 ปัญหาการบริหารจัดการศึกษา	 ระดับปฐมวัยใน
โรงเรียน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง		
เขต	1	จำแนกตามขนาดโรงเรียน	โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย
สำคัญทางสถิติ	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการกระจายอำนาจตาม
กลยุทธ์ของ	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง		
เขต	 1	 (ออนไลน์	 :	 2554)	 กำหนดให้มีการพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา	 หลัก
ธรรมาภิบาล	 เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา	 ด้วยเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ	
ติดตาม	 ช่วยเหลือการดำเนินงานให้มีคุณภาพ	 และกำหนดตัวบ่งชี้
ให้มีการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	 เช่น	 มีการพัฒนาหรือ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

ศึกษาครบทั้งงาน	4	ด้านเป็นต้น	
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From of Socialization for Community’s Voluntary Mind : A Study of Ban Nam Wan Community 

Phrapradaeng District, Samutprakan Province 
 

ดวงทิพย์  อันประสิทธ์ิ,		สุพรรณี		ไชยอำพร	
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้	มีวัตถุประสงค์คือ	1)	ศึกษาความหมายและลักษณะจิตอาสา	ในทัศนะของชาวชุมชน	2)	ศึกษากระบวนการขัดเกลาทาง

สังคมที่ทำให้เกิดจิตอาสาในชุมชน	 3)	 ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการขัดเกลาของจิตอาสาของสถาบันทางสังคมที่สำคัญ	 4)	 ศึกษาการ

สนับสนุนจากภาคส่วนต่าง	ๆ	 รวมถึงปัญหา	 /	 อุปสรรค	ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างการมีจิตอาสาของคนในตำบลบางน้ำ

หวาน	ผู้ศึกษาได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ	ผลการศึกษาพบว่า		

	 	 1.	 ชาวชุมชนได้ให้ความหมายจิตอาสา	 คือ	 การกระทำด้วยใจจริง	 ช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจ	 ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้เท่าที่ตน

ทำได้	 อย่างไม่อยู่นิ่งเฉย	 เพื่อที่จะนำชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งด้วยการที่เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ	 และในด้านองค์ประกอบ/คุณลักษณะของผู้มี

จิตอาสา	 คือ	 เป็นผู้ที่พร้อมจะเสียสละเพื่อส่วนรวมทั้งแรงกาย	 แรงใจ	 รวมทั้งด้านเวลา	 และเป็นผู้ที่มีความเมตตา	 มีความซื่อสัตย์	 โดย

ประพฤติตนเป็นบุคคลตัวอย่างให้กับผู้อื่นด้วยการยึดคุณธรรม	จริยธรรม	พร้อมกับมีความความขยัน	อดทน	และเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี	เข้ากับ

ผู้อื่นได้ง่าย	 เป็นที่ปรึกษาให้ผู้อื่นได้	 ถ่ายทอดความความรู้	 ความสามารถของตนให้กับผู้อื่น	 และมีภาวะความเป็นผู้นำและมีความ

กระตือรือร้น	

	 	 2.	 การขัดเกลาทางสังคมผ่านสถาบันต่าง	 ๆ	 คือ	 1)	 ครอบครัว	 ได้แก่	 การอบรม/สั่งสอนด้วยวาจา	 การทำตนให้เห็นเป็นแบบอย่าง	

การลงโทษ	 การสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัล	 สร้างกฎเกณฑ์/ข้อตกลงร่วมกัน	 การให้เรียนรู้ด้วยตนเอง	 และ	 3)	 โรงเรียน	 ได้แก่	 การ

อบรม/สั่งสอนด้วยวาจา	การลงโทษ	การให้รางวัล	การทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง			

	 	 3.	การเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงดูหลัก	ๆ	ที่ทุกสถาบันให้ความสำคัญในการอบรมเลี้ยงดู	ได้แก่	วิธีการอบรมที่เหมือนกันทั้งสาม

สถาบัน	 คือ	 การอบรม/สั่งสอนด้วยวาจา	 และวิธีการทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง	 เมื่อพิจารณาเฉพาะในวิธีการลงโทษและวิธีการจูงใจให้รางวัล	

พบว่า	สถาบันที่นำมาใช้คือ	ครอบครัวและโรงเรียน	ในขณะที่สถาบันทางศาสนาไม่เน้นใช้วิธีการนี้	ส่วนวิธีการให้เรียนรู้ด้วยตนเอง	สถาบันที่

ใช้วิธีนี้มากที่สุดคือ	 ครอบครัวและศาสนา	 สำหรับวิธีการสร้างกฎเกณฑ์ร่วมกันนั้น	 สถาบันครอบครัวได้นำมาใช้ข้อเสนอแนะสำคัญคือ

สถาบันในการขัดเกลาทางสังคมเกี่ยวกับการเลี้ยงดู/กล่อมเกลา	และหน่วยงานการพัฒนาต่าง	ๆ	ของภาครัฐและเอกชน	ซึ่งจะต้องพึ่งพากัน	

โดยวิธีการในการขัดเกลาในระดับบุคคลเริ่มจากการเลี้ยงดูภายในครอบครัว	 และในระดับของการรวมกลุ่มซึ่งอยู่รูปแบบของการได้เข้ารวม

กลุ่มในชุมชน	ศาสนาและโรงเรียน		

 

คำสำคัญ	:	การขัดเกลาทางสังคม	,	จิตอาสา	,	ชุมชน	
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 Abstract  
	 	 The	objectives	of	this	research	are	1)	to	study	the	meaning	and	charactorihes	of	voluntary	mind	from	the	

community	 view	 point	 ;	 2)	 to	 study	 the	 socialization	 process	 leading	 to	 voluntary	mind	 ;	 3)	 to	 compare	 the	

socialization	process	of	voluntary	mind	done	by	important	institution	;	4)	to	study	supports	from	various	sectors	

including	problems,	obstacles	and	recommendations	for	voluntary	mind	promotion	at	Ban	Nam	Wan	

	 	 Qualitative	 research	 has	 been	 used	 for	 this	 study	 by	 in-depth	 interviews	 of	 key-informants	 of	which	 the	

results	revealed	that	the	community	dwellers	gave	the	meaning	of	voluntary	mind	as	sincere	acting,	helping	and	

working	 for	 other’	 benefits	 as	 one	 can,	 all	 for	 the	 stronger	 community,	 giving	 out	more	 than	 taking	 in.	 As	 for	

characters	of	 those	with	voluntary	minds,	 the	salient	ones	are	 ready	to	sacrifice	both	mind	and	body	and	time	

and	being	kind	person,	honest,	acting	as	good	example	for	other	to	follow,	possessing	goodness,	ethical,	diligent,	

endurance,	good	nature,	likable,	and	can	be	consulted	by	other,	leadership,	and	enthusiastic.		

	 	 Methods	of	socialization	via	various	institutions	are		

	 	 1.	The	family	in	the	following	methods:	verbal	teaching,	acting	as	example,	punishment,	

giving	rewards	as	motivation,	build	common	rules,	self	–	learning	

	 	 2.	Religion	institution	are	:	verbal	teaching,	acting	as	example,	giving	advice	for	living	and		self	–	learning.			

		 	 School	:	verbal	teaching,	punishment,	rewards,	acting	as	example.		

	 	 3.	In	comparison	among	main	institution	responsible	for	socialization,	i.e.,	family	school	and	religious,	it	was	

formal	that	the	three	institutions	use	the	same	and	different	methods	as	follow	:	Family	–	using	self	behavior	as	

example	 verbal	 advice,	 punishment	 and	 creating	 common	 rules.	 Religious	 institution	 using	 verbal	 advice	 to	

behave	mercifully	 and	 showing	 self-conducts	 as	 example.	 School	 –	 using	methods	 relating	 to	 knowledge	

transmission,	 self-conduct	 as	 example	 and	punishment.	 Every	 institution’s	 socialization	methods	 used;	 the	one	

that	used	more	often	than	others	is	verbal	teaching/training	and	doing	as	examples	including	punishment	by	using	

strong	words	and	caring.	

	 	 4.	Recommendations	have	been	proposed	for	more	effective	ways	of	socialization	methods	for	individuals	

and	groups	among	concerned	institutions.	

 

Keywords	:	socialization,	Voluntary	mind	,	Community	
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บทนำ 
	 	 จากสภาพสังคมและสถานการณ์ปัญหาต่าง	 ๆ	 นับตั้งแต่ที่

ประเทศไทยได้มีการทำแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	 2504-2509)	 มาประกาศใช้เป็นแนวทางใน

การพัฒนาประเทศ	 ได้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาที่ไม่สมดุลของ

ประเทศที่เน้นการให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	

โดยมีการเข้ามาลงทุนของแหล่งอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากอันส่ง

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรกรรมใน

ประเทศ	 กล่าวคือ	 การประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมได้ลดน้อย

ลงเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ

แนวทางการทำมาหากินโดยมีการอพยพเข้ามาอาศัยในเมืองใหญ่

และประกอบอาชีพตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม	 ซึ่งเป็นแหล่ง

ธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีมากกว่าการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมด้วยเหตุนี้การเลือกแหล่งประกอบอาชีพจึงเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตเป็น

ความเร่งรีบแข่งขันตลอดเวลา	 จึงทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวสนใจ

แต่เรื่องของตนไม่ใส่ใจผู้อื่น	 ทำให้ถูกมองข้ามเรื่องของจิตใจซึ่งแต่

เดิมคนไทยนั้นมีความเห็นอกเห็นใจกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน	 แต่ในปัจจุบันกลับลดน้อยถอยลง	 (สำนักคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2555)	 ซึ่งปัญหาความ

เห็นแก่ตัวนั้น	 เนื่องจากโลกเรานี้มีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดและ

มนุษย์โดยทั่วไปพยามยามกอบโกยทรัพย์สมบัติเพื่อมาไว้ครอบ

ครองประพฤติตนทุจริต	 สิ่งที่ตามคือสังคมเกิดความสับสนวุ่นวาย

และปัญหาสังคมต่าง	 ๆ	 มีความรุนแรงมากขึ้น	 เพราฉะนั้นในการ

สร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นในชุมชน	 /	 สังคม	 ก็ควรมีการเริ่มจากการ

พัฒนาระดับของจิตใจให้สูงขึ้น	ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างคุณลักษณะให้

มีผลดีต่อสังคมด้วย	 (Thai	 NGO,	 2542:	 ย่อหน้าที่	 2)	 ทั้งนี้ทาง

สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มี

การทบทวนสถานะของประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่	 10	 (พ.ศ.2550	–	2554)	 ในด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	

ไปพร้อม	 ๆ	 กันเพื่อความอยู่ดีมีสุขของทุกคนจึงได้มีการเน้นใน

เรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา	 ส่งผลให้มีการรวม

ตัวและการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน	มีการสร้างคุณค่าด้านการสำนึก

รักษ์บ้านเกิดด้วยการเตรียมพร้อมศักยภาพรองรับทางด้านการ

บริหารงานของภาครัฐเพื่อส่งเสริมกระบวนการประชาคมในการมี

ส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึงรวมถึงการรักษาค่านิยมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นที่ถูกละเลยมานานมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์

ของประเทศที่เปลี่ยนไปได้อย่างเหมาะสมทั้งระบบคุณค่าของ

สังคมไทยในเรื่องการเห็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม	 ความเอื้ออาทร

และการช่วยเหลือซึ่งกันที่เริ่มเสื่อมถอยลงทั้งนี้ในการนำพาให้

คนในชุมชนและในสังคมมีลักษณะของจิตอาสานั้นจำเป็นต้อง

อาศัยการการขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมแห่งการเอื้อเฟื้อต่อกันอัน

ดวงทิพย์  อันประสิทธิ์,  สุพรรณี  ไชยอำพร 

เป็นรากฐานของสังคมแห่งความสุข	 เพราฉะนั้นในการสร้างจิต

อาสาให้เกิดขึ้นในชุมชน	 /	 สังคมก็ควรมีการเริ่มจากการพัฒนา

ระดับของจิตใจให้สูงขึ้นทั้งนี้ยังเป็นการสร้างคุณลักษณะให้มีผลดี

ต่อสังคมด้วย	 ในการเสริมสร้างด้านการพัฒนาจิตใจที่ดีเพื่อให้เกิด

ลักษณะการมีจิตอาสาจำเป็นจะต้องได้รับการขัดเกลาจากสมาชิก	

เพื่อถ่ายทอดความรู้ความสามารถ	 ทักษะ	 ทัศนคติและอุดมการณ์

ที่ดีในแบบที่สังคมปรารถนาให้แก่ผู้ที่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มได้

เรียนรู้และรับเอาระเบียบวิธีกฎเกณฑ์ผ่านสถาบันต่าง	 ๆ	 ทาง

สังคม	 ได้แก่	 1)	สถาบันครอบครัว	ซึ่งเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดและมี

ความสำคัญมากที่สุด	 เพราะเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์

ตั้งแต่เกิด	 โดยมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู	 เพาะบ่มนิสัย	 สอนให้

เป็นคนดี	เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้	2)	ชุมชน	เป็นกลุ่มต่าง	ๆ 

ทางสังคมที่มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมต่าง	ๆ	ในสังคม	ซึ่งถือได้ว่า

มีบทบาทในการอบรม	 ปลูกฝังและสอดส่องดูแล	 (มนต์ชัย	

เตินขุนทด,	 2549)	 3)	 สถาบันศาสนา	 เป็นตัวแทนในการขัดเกลา

จิตใจของคนในสังคมให้ยึดมั่นในสิ่งที่ดีงามมีศีลธรรม	 จริยธรรม	

และความประพฤติในทางที่ถูกที่ควรโดยเฉพาะศาสนาพุทธได้สอน

ให้คนเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทให้ประพฤติตนในทางที่ถูกที่

ควร	 4)	 สถาบันโรงเรียนได้เข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือครอบครัวใน

การขัดเกลาสมาชิกรุ่นใหม่จะมีส่วนรับผิดชอบในส่วนของการ

ถ่ายทอดความรู้ที่สะสมอยู่ในสังคมให้แก่สมาชิกและยังสอน

แนวทางที่สังคมต้องการ	ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป			

	 	 ในการศึกษาเรื่อง	 “รูปแบบการขัดเกลาทางสังคมเพื่อ

เสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน”	 ผู้ศึกษาได้เลือกตำบลเป้าหมายเพื่อ

การเก็บข้อมูลโดยใช้ชื่อสมมติว่าชุมชน	บางน้ำหวาน	ซึ่งเป็นชุมชน

ในอำเภอพระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 โดยที่ตัวแทนดัง

กล่าวที่ได้เลือกศึกษานั้น	 ไม่ได้มุ่งหวังให้เป็นตัวแทนภาคกลางหรือ

เป็นตัวแทนของประเทศแต่อย่างใดหากเลือกแต่เพื่อเป็น	 ตัวแทน

ที่สะท้อนถึงการมีจิตอาสาของคนในชุมชน	 ทั้งนี้พื้นที่ที่ผู้ศึกษา

เลือกทำการศึกษาเป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถพัฒนาชุมชนให้เกิด

ความเข้มแข็ง	

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
	 	 1.	 ศึกษาความหมายและลักษณะจิตอาสา	 ในทัศนะของ

ชาวชุมชน	

	 	 2.	 ศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ทำให้เกิดจิต

อาสาในชุมชน	

	 	 3.	 ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการขัดเกลาของจิตอาสา

ของสถาบันทางสังคมที่สำคัญ	

	 	 4.	ศึกษาการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง	ๆ	รวมถึงปัญหา	/	

อุปสรรค	 ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างการมีจิต

อาสาของคนในตำบลบางน้ำหวาน*	 อำเภอพระประแดง	 จังหวัด

สมุทรปราการ	
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อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการวิจัย 
	 	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้	 ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิง

คุณภาพโดยรวบรวมข้อมูลจาก	 2	 แหล่ง	 คือ	 จากเอกสารการ

ค้นคว้าข้อมูล	 ทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือทางวิชาการ	 และ

การศึกษาความหมายและลักษณะความเป็นจริงในภาคสนาม	 โดย

การเริ่มเข้าไปสำรวจชุมชนที่จะเก็บข้อมูลด้วยเป็นระยะ	 ๆ	 พร้อม

ทั้งทำความคุ้นเคยกับชาวบ้าน	 จนกระทั่งเกิดความไว้วางใจใน				

ผู้วิจัย	เพราะการเก็บ	RRA	ก่อนที่จะได้รายชื่อมาต้องทำความรู้จัก

กับคนในพื้นที่มีการพูดคุยแนะนำตัวแล้วก็ทำการสอบถามข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ในการศึกษา	 โดยได้มีวิธีดำเนินการ	 ดังนี้	 ผู้ศึกษาได้

นำเทคนิคการประเมินแบบเร่งด่วน	 (RRA	 –	 Rapid	 Rural	

Appraisal)	พร้อมกับทำการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	 ในด้านความ

หมายความเข้าใจคำว่า	 จิตอาสา	 ของชาวชุมชนบางน้ำหวาน	 โดย

ได้ทำการสำรวจโดยกระจายครอบคลุมพื้นที่ในตำบล	 ใช้เส้นทาง

คมนาคมมาแบ่งเขตเพื่อทำการเก็บข้อมูล	 และจากรายชื่อ	 40	 คน

แรก	 แล้วมาทำการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ	 ให้เหลือมา	

20	 คนแรกมาเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ	 (Key-informant)	 โดย

ทำการตรวจสอบคุณสมบัติ	และตามรายชื่อจากคนที่ในชุมชนให้มา 

โดยใช้เทคนิค	Snow	Ball	ในความสัมพันธ์ของคนผู้ที่ได้ถาม	ด้วย

การถามหาถึงรายถัดไป	 หรือการขอผู้ที่มีคุณสมบัติจิตอาสาให้มา

เป็นผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ	 จากนั้นทำการคัดเลือกมา	 40	 คนแรกตาม

ลำดับความถี่สูง	จากนั้นจึงจัดทำการสนทนากลุ่ม	 (Focus	Group	

Discussion)	 กับชาวชุมชน	 เพื่อให้ได้รายชื่อผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ	

(Key-informant)	เรียงลำดับ	20	คนแรกเพื่อทำการสัมภาษณ์	15	

คน	 ที่เต็มใจให้ข้อมูล	 ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ได้

สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ	 นำไปใช้สำหรับการ

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับความหมายและลักษณะของ

จิตอาสา	 และกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ทำให้เกิดจิตอาสา

ในชุมชน	 และเปรียบเทียบกระบวนการขัดเกลาของจิตอาสาของ

สถาบันทางสังคมที่สำคัญ	 และการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง	 ๆ	

รวมถึงปัญหา	/	อุปสรรค	ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการเสริม

สร้างการมีจิตอาสาของคนในตำบลบางน้ำหวาน*	 อำเภอ

พระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 และทำการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยยึดหลักตรรกะเทียบเคียงแนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องควบคู่กับบริบท	 (Context)	 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ประกอบ	

 

ผลการวิจัย 
  1. ศึกษาความหมายและลักษณะจิตอาสา ในทัศนะของ

ชาวชุมชน 

	 		 การศึกษาข้อมูลของการให้ความหมายของคำว่าจิตอาสา

ของทัศนะของชาวชุมชนทั้งในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและผล

การประเมินแบบเร่งด่วน	 ส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านให้ความสำคัญใน

ความหมายของจิตอาสา	 ว่าเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม	 กระทำ

เพื่อชุมชนเป็นหลัก	 อย่างไม่หวังผลตอบแทน	 ซึ่งเป็นคำต้น	 ๆ	 ใน

การให้ข้อมูลในแต่ละครั้งของการลงพื้นที่	และก็ให้ความหมายเพิ่ม

ไปมากกว่านั้น	คือการกระทำด้วยใจจริง	ไม่แอบแฝงความต้องการ

เอาเปรียบชุมชนแต่อย่างใด	 เป็นการช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจ	

และช่วยเหลือทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้เท่าที่ตนทำได้	 เพื่อที่จะ

ชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งด้วยการที่เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ	 องค์

ประกอบของผู้มีจิตอาสานั้น	 ผู้ศึกษาของให้คำนิยามว่า	 เป็น

คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของการเป็นผู้มีจิตอาสา	 ซึ่งผู้ให้ข้อมูล

ส่วนใหญ่ได้ให้ความหมายในลักษณะขององค์ประกอบผู้ที่มีจิต

อาสา	 คือ	 เป็นผู้ที่พร้อมจะเสียสละเพื่อส่วนรวมทั้งแรงกาย	 แรงใจ	

รวมทั้งด้านเวลา	 และเป็นผู้ที่มีความเมตตา	 มีความซื่อสัตย์	 โดย

ประพฤติตนเป็นบุคคลตัวอย่างให้กับผู้อื่นด้วยการยึดคุณธรรม	

จริยธรรม	พร้อมกับมีความความขยัน	อดทน	

	 	 ส่วนในลักษณะของจิตอาสาที่พึงปรารถนา	 ในทัศนะของ

ชาวชุมชนนั้นเห็นว่า	 เป็นผู้ที่ประกอบด้วยการกระทำประโยชน์

เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน	 รวมถึงการที่มีผู้นำชุมชนมาเข้า

ร่วมการทำประโยชน์ให้กับชุมชนก็ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำเช่น

กัน	 ซึ่งผลการศึกษาในภาพจิตอาสาที่พึงปรารถนานี้	 พบว่า	 มี

ความสอดคล้องกับผลการศึกษาของความหมายและองค์ประกอบ

ของคำว่าจิตอาสา	 ตามที่ผู้ศึกษาได้ทำการทบทวนวรรณกรรมจาก

ข้อมูลเอกสารและหนังสือ	 ดังนั้นสามารถสรุปตามข้อที่ได้ตั้งข้อ

สังเกตไว้ได้ว่า	 ชาวชุมชนบางน้ำหวานมีลักษณะที่เป็นไปตามกับ

ภาพจิตอาสาที่พึงปรารถนา		

  2. ศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ทำให้เกิดจิต

อาสาในชุมชน 

	 	 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้	ดังนี้	ในการเสริมสร้างจิต

อาสาในชุมชนนั้น	 จะต้องได้รับความร่วมมือจากสถาบันและภาค

ส่วนต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 คือ	 สถาบันในการขัดเกลาทางสังคมเกี่ยว

กับการเลี้ยงดู/กล่อมเกลา	 และหน่วยงานการพัฒนาต่าง	 ๆ	 ของ

ภาครัฐและเอกชน	ซึ่งจะต้องพึ่งพากันไปพร้อม	ๆ	กัน	ซึ่งจะต้องมี

วิธีการในการขัดเกลาในระดับบุคคล	 และในระดับของการรวม

กลุ่มควบคู่กัน	 ในการเสริมสร้างจิตอาสา	 ในการศึกษาครั้งนี้	

เป็นการศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมจากสถาบันทาง

สังคมที่สำคัญ	 เพื่อหาแนวทางและวิธีการในการเสริมสร้างบุคคล

ให้เกิดลักษณะของจิตอาสาในชุมชน	 และวิธีในการเสริมสร้างนั้น

จะต้องเริ่มจากตัวบุคคลที่มีวิธีการอบรม	 /	 เลี้ยงดู	 ผ่านสถาบันที่

สำคัญหลัก	ๆ	3	สถาบัน	ได้แก่	

	 	 	 2.1	 	 การขัดเกลาทางสังคมผ่านสถาบันครอบครัว	

สามารถสรุปวิธีการเลี้ยงดูผ่านสถาบันครอบครัว	 ได้	 6	 รูปแบบ	

ดังนี้	 1)	 การทำตนเป็นแบบอย่าง	 2)	 การอบรม/สั่งสอนด้วยวาจา	
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3)	การลงโทษ	4)	การให้เรียนรู้ด้วยตัวเอง	5)	การสร้างกฎเกณฑ์/

ข้อตกลงร่วมกัน	 และ	 6)	 การสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัล	 ซึ่ง

วิธีการอบรมที่นิยมใช้เลี้ยงดูและได้ผลในการก่อให้เกิดลักษณะของ

จิตอาสา	 คือ	 การทำตนให้เป็นแบบอย่าง	 และการอบรม/สั่งสอน

ด้วยวาจา	 	 ซึ่งแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการที่เลี้ยงดูที่แตกต่างกันไป	

ขึ้นอยู่กับการได้รับการถ่ายทอดมาแต่เดิมของญาติผู้ใหญ่	และด้วย

สภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วทำให้พ่อ	 แม่	 ผู้

ปกครองต้องมีวิธีการในการเลี้ยงดูบุตรและอบรมให้สมาชิกใน

ครอบครัวเป็นคนดี	 มีคุณลักษณะความประพฤติที่พึงประสงค์แล้ว	

พ่อ	 แม่	 มีการดูแลลูกอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและความอบอุ่น	

และสิ่งที่สำคัญคือ	 การทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก	 เพราะ

เด็กมักจะมีความจำจากการกระทำมากกว่าการตักเตือนและสอน

ด้วยวาจา	

	 	 	 2.2	 การขัดเกลาจากสถาบันศาสนา	 พบว่า	 มี	 4	 รูป

แบบการอบรมสั่งสอนคือ1)	 การอบรม/สั่งสอนด้วยวาจา	 2)	 การ

แนะนำหลักการในการดำรงชีวิต	 3)	 การทำตนเป็นแบบ	 4)	 การ

เรียนรู้หลักธรรมะด้วยตนเอง			

	 	 	 ซึ่งสถาบันทางศาสนาจะใช้วิธีการอบรมด้วยวาจาใน

การขัดเกลา	 มีลักษณะคล้ายกับการอบรมสั่งสอนของสถาบัน

โรงเรียน	 ที่มีการสอนด้วยการใช้วาจาและการทำตนเป็นแบบอย่าง

ไปพร้อม	ๆ	กัน	ด้วยการทำตนให้เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เห็น	โดย

เฉพาะในวัยเด็กที่ได้มีการเลียนแบบพฤติกรรมในสถานการณ์ที่ได้

พบ	 จึงเป็นวิธีการถ่ายทอดที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการอบรม

สั่งสอนด้วยวาจา	 จากการศึกษานั้นสถาบันทางศาสนามีวิธีการ

ถ่ายทอดอบรมทางวาจา	 ให้ได้ตระหนักถึงการมีความเมตตาให้กับ

ผู้อื่น	 ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเหตุปัจจัยในการได้รับการขัดเกลาจากทาง

ศาสนาว่าส่งผลให้เกิดลักษณะจิตอาสา	

	 	 	 2.3		 การขัดเกลาจากสถาบันโรงเรียน	 สามารถแบ่งได้	

4	 วิธีการอบรม/เลี้ยงดู	 ๆ	 ได้แก่	 1)	 การอบรม/สั่งสอน	 ด้วยวาจา	

2)	 การทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง	 3)	 การลงโทษ	 4)	 การให้รางวัล	

วิธีการที่ใช้ได้ผลมากที่สุดของการอบรมผ่านสถาบันโรงเรียน	 คือ	

การอบรม/สั่งสอนด้วยวาจา	 ที่ครูจะมีหน้าที่ในการถ่ายทอดความ

รู้ให้กับนักเรียน	 ทั้งนี้ครูยังเป็นผู้เป็นแบบอย่างและต้นแบบในการ

ประพฤติของเด็กนักเรียน	 ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญได้ให้ความสำคัญใน

การลงโทษด้วยการตีด้วยไม้เรียวมากเช่นกัน	 เพราะถ้าหากไม่มี

การลงโทษด้วยการตี	 เด็กก็จะไม่สามารถปรับพฤติกรรมให้ไปทาง

ที่ถูกที่ควรได้	 เพราะฉะนั้นในการลงโทษด้วยไม้เรียว	 จะมีความ

เหมาะสมกับเด็กในวัยประถมถึงมัธยม	 แต่ในช่วงที่เด็กโตขึ้นแล้ว

เช่นเข้ามหาวิทยาลัย	 ก็ควรมีการเปลี่ยนวิธีการลงโทษ	 อาจจะ

เป็นการลงโทษด้วยสายตา	หรือลดการใช้ความรุนแรงน้อยลง	รวม

ถึงครูต้องใช้วิธีการขัดเกลาด้วยการมีเหตุและผลในการสั่งสอนด้วย

เช่นกัน	

  3. ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการขัดเกลาของจิตอาสา

ของสถาบันทางสังคมที่สำคัญ 

	 	 การศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมผ่านสถาบันที่

สำคัญในสังคมไทย	ซึ่งผู้ศึกษาได้ให้ความสำคัญในด้านกระบวนการ

อบรม/เลี้ยงดูผ่านสถาบันครอบครัวเป็นสำคัญมากที่สุด	 เพราะ

ครอบครัวถือได้ว่าเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดและผูกพันของ

มนุษย์มากที่สุด	 อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยใน

การอบรม/สั่งสอน	 พบว่า	 ยังมีสถาบันอีก	 2	 สถาบันที่มีความ

สำคัญกับมนุษย์เช่นกัน	 คือ	 สถาบันทางศาสนา	 และสถาบัน

โรงเรียน	 ซึ่งทั้งสองสถาบันนี้ได้มีบทบาทเข้าช่วยฝึก/อบรม	 หล่อ

หลอมให้มนุษย์ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีและพึงปฏิบัติ	 ทั้งนี้	 ชุมชนที่						

ผู้ศึกษาได้เลือกทำการเก็บข้อมูลนั้น	 มีความชัดเจนในด้านของผู้ที่

มีจิตอาสาพอสมควร	 เห็นได้จาก	 การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 และ

จากการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษาเอง	 สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่า	

กิจกรรม/โครงการต่าง	 ๆ	 ที่ได้จัดขึ้นในชุมขน	 อาจมีส่วนช่วยโน้ม

น้าวและการขัดเกลารวมถึงเสริมสร้างให้คนในชุมชนเกิดลักษณะ

การมีจิตอาสาเพิ่มขึ้น	ซึ่งประกอบด้วย	7	วิธีการ	ดังนี้	

	 	 วิธีการขัดเกลา/อบรมที่	 1	 คือ	 การอบรมเลี้ยงดู/สั่งสอน

ด้วยวาจา	 พบว่า	 วิธีการนี้ทางสถาบันศาสนาและโรงเรียนจะใช้ใน

การสอนมาเป็นอันดับแรก	 ซึ่งก็จะก็จะมีวิธีการสอนด้วยการให้มี

ความเมตตา	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกัน	 รวมถึงการขัดเกลาผ่าน

โรงเรียนที่ครูจะมีการสอนโดยการทำหน้าผู้ถ่ายทอดความรู้	 และ

สอนให้เป็นผู้มีจิตใจที่เสียสละ	 แบ่งปันด้วยการให้กับผู้อื่น	 ซึ่งวิธี

การสอนด้วยวาจานี้	 ในสถาบันครอบครัวได้นิยมนำมาใช้ในการ

เลี้ยงดูเป็นอันที่สอง	จากการสอนไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น	ซึ่งจะ

ต่างจากวิธีการสอนผ่านสถาบันทางศาสนากับโรงเรียนไม่มากนัก	

ทั้งนี้เป้าหมายของการอบรมด้วยวิธีการใช้วาจานั้น	 ไม่ว่าจะเป็น	

พ่อแม่	 ผู้ปกครองหรือตัวแทนผู้สอนผ่านทางศาสนา	 รวมถึงครู	

อาจารย์ต่างต้องการให้เด็ก	 และเยาวชนเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เสียสละ

เช่นกัน	

	 	 วิธีการขัดเกลา/อบรมที่	 2	 คือ	 การทำตนให้เห็นเป็นแบบ

อย่าง	 ซึ่งทางสถาบันครอบครัวได้นิยมใช้มาเป็นอันดับแรก	 ด้วย

การทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัว	 เพื่อนำไปสู่

การมีจิตอาสา	พ่อ	 แม่	 ก็จะพาลูกหลานไปทำความดี	 ด้วยการเข้า

วัดในวันสำคัญและการช่วยเหลือเพื่อนบ้านไม่ว่าจะอยู่ในยามทุกข์

หรือสุข	เป็นต้น	ส่วนในสถาบันทางศาสนาและโรงเรียน	จะนิยมใช้

มาเป็นอันดับที่สอง	ผู้เป็นตัวแทนในการถ่ายทอด	อบรม	กระทำให้

เห็นเป็นแบบอย่าง	หรือได้พาเด็กหรือชาวชุมชนได้ทำความดี	 ด้วย

การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน	 ที่นำไปสู่การเกิดลักษณะจิต

อาสา	

	 	 วิธีการขัดเกลา/อบรมที่	3	คือ	การให้เรียนรู้ด้วยตนเอง	วิธี

การให้สัมผัสด้วยตนเองนั้น	 มีสถาบันครอบครัวและศาสนาที่มีการ

ดวงทิพย์  อันประสิทธิ์,  สุพรรณี  ไชยอำพร 
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ใช้วิธีนี้	 แต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่	 ครอบครัวจะมีการให้

สมาชิกบุตร	หลาน	ได้ประพฤติในสิ่งที่ตนเองอยากทำ	เพื่อให้เรียน

รู้จากการที่ได้ลงปฏิบัติ	 แต่ในสถาบันทางศาสนา	 เป็นการเรียนรู้

ด้วยตนเอง	 อย่างเช่น	 การเข้าวัด/สวดมนต์หรือได้อ่านหนังสือ

ธรรมะด้วยตนเอง	 เพื่อเป็นการสงบจิตใจให้มีปัญญาในการดำเนิน

ชีวิต		

	 	 วิธีการขัดเกลา/อบรมที่	 4	คือ	การลงโทษ	 	วิธีการลงโทษ

นี้ทางสถาบันครอบครัวและโรงเรียนได้นำมาใช้	 จะมีความแตกต่าง

กันตรงที่ครอบครัวได้ใช้การลงโทษด้วยสายตามากกว่าการลงโทษ

ด้วยการตีหรือใช้ความรุนแรง	 และในสถาบันโรงเรียนได้ใช้การ

ลงโทษด้วยตี	 เพื่อเป็นอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีความประพฤติที่ดี

และเหมาะสม	

	 	 วิธีการขัดเกลา/อบรมที่	 5	 คือ	 การสร้างแรงจูงใจด้วยการ

ให้รางวัล	 คือ	 ครอบครัว	 จะมีการใช้แรงจูงใจด้วยการพาไปเที่ยว

หรือการให้รางวัลเป็นขนม	 เพื่อเป็นการแลกกับการประพฤติตัว

ของบุตรหลาน	 ส่วนโรงเรียนมีการสร้างแรงจูงใจให้เด็กนักเรียน

ด้วยการให้คะแนนในชั้นเรียน	 เพื่อให้เด็กเกิดความตั้งใจเรียนและ

เชื่อครู	อาจารย์	นำไปสู่การปฏิบัติประพฤติตนที่ดีขึ้น	

	 	 วิธีการขัดเกลา/อบรมที่	 6	 คือ	 การสร้างกฎเกณฑ์ร่วมกัน	

สถาบันที่ใช้	 คือ	 ครอบครัว	 โดยแต่ละครอบครัวก็ได้มีการตั้งกฎ

เกณฑ์ข้อตกลงร่วมกันที่แตกต่างกันตามสภาพวิถีการใช้ชีวิตของ

บรรพบุรุษแต่เดิม	 จากปู่	 ย่า	 ตา	 ยาย	 และเมื่อได้ทำการถ่ายทอด

มาในลักษณะเช่นใด	 ต่อมาก็จะถ่ายทอดด้วยการตั้งกฎ/กติกาใน

การอยู่ร่วมกันในครอบครัวก็เป็นลักษณะเช่นนั้น	 ซึ่งในชุมชนชาว

บางน้ำหวาน*	 ก็นับว่าเป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา

ยาวนาน	 รวมถึงมีบรรพบุรุษที่เก่าแก่	 ในด้านการอบรมสั่งสอนนั้น	

ก็ย่อมมีการวางเงื่อนไขที่เคร่งครัด	 โดยออกมาในรูปลักษณะของ

การได้รับการอบรมจากญาติผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างมีระเบียบ	 และเน้น

ให้ความสำคัญกับการตรงเวลามาก	 เช่น	 เวลาที่ต้องรับประทาน

ร่วมกัน	และการกลับถึงบ้านที่ตรงต่อเวลา	

	 	 วิธีการขัดเกลา/อบรมที่	 7	 คือ	 แนะนำหลักการในการ

ดำรงชีวิต		การได้รับการขัดเกลาจากสถาบันศาสนา	คือ	การได้รับ

ที่พึ่งและยึดเหนี่ยวทางจิตใจ	 ผู้แทนในการถ่ายทอดหลักทาง

ศาสนา	 หรือพระสงฆ์ก็จะเป็นผู้ให้คำแนะนำต่าง	 ๆ	 รวมถึงการ

นำพาสวดมนต์	 ไหว้พระเพื่อดำรงหลักพระพุทธศาสนาให้คงดำรง

อยู่ต่อไป			

	 	 ทั้งนี้หากพิจารณาวิธีการขัดเกลาทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ว่า	

วิธีการขัดเกลาหลัก	ๆ	ทั้งหมด	7	วิธีการที่ทั้ง	3	สถาบันนิยมใช้ใน

การอบรม	 /	 สั่งสอน	 และเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด	 ได้แก่	 การทำ

ตนให้เป็นแบบอย่าง	 และการอบรม/สั่งสอนด้วยวาจา	 ซึ่งเป็นวิธี

การที่สำคัญในการที่จะทำให้ลูกหลานและคนในชุมชนได้เกิด

ลักษณะของจิตอาสา	 /	 วิธีการลงโทษ	 สถาบันที่นำมาใช้คือ	

ครอบครัวและโรงเรียน	 จะต่างกันที่สถาบันทางศาสนาไม่ได้นำมา

ใช้ในการขัดเกลา	/	วิธีการให้เรียนรู้ด้วยตนเอง	สถาบันที่ใช้วิธีนี้คือ

ครอบครัวและศาสนา	 ต่างจากสถาบันโรงเรียนไม่ได้มีการนำมาใช้

ในการขัดเกลา	/	สร้างกฎเกณฑ์ร่วมกัน	สถาบันครอบครัวได้นำมา

ใช้ในการขัดเกลา	 ต่างจากสถาบันทางศาสนาและโรงเรียนที่ไม่ได้

นำใช้ในการขัดเกลา	 /	 การจูงใจและการให้รางวัล	 มีสถาบันทาง

ครอบครัวและโรงเรียน	 ต่างจากสถาบันทางศาสนาและโรงเรียนที่

ไม่ได้นำใช้ในการขัดเกลา	 และวิธีการสุดท้ายคือ	 แนะนำหลักการ

ในการดำรงชีวิต	 คือ	 สถาบันทางศาสนาที่เลือกนำมาใช้ในการ

ขัดเกลาต่างจากสถาบันครอบครัวและโรงเรียนที่ไม่ได้นำใช้ในการ

ขัดเกลา	

  4 ศึกษาการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงปัญหา 

/ อุปสรรค 

	 	 	 4.1	 ปัจจัยที่สนับสนุนในการเลี้ยงดูผ่านสถาบัน

ครอบครัว	

		 	 	 จากการศึกษา	 พบว่าหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนจาก

ทางภาครัฐมีผลต่อการเสริมสร้างจิตอาสา	 	 จะต้องมีการรับรู้ใน

การเข้ามาสนับสนุนของภาครัฐ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	

สนับสนุนงานท่องเที่ยว	 (ให้งบประมาณ,	 สนับสนุนเต็นท์ในการ

ใช้สอย,	สนับสนุนรถไฟฟ้าใช้ในวันที่มีตลาดน้ำ)	ตัวอย่างหน่วยงาน

ภาครัฐ	 เช่น	 กรมพัฒนาสังคมหน่วยที่	 58	 กรมพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์	 	 และสำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน	

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (สกศ.)	 กระทรวงศึกษาธิการ	

กรมการท่องเที่ยว	 และสุดท้าย	 คือ	 สถานสงเคราะห์คนพิการและ

ทุพพลภาพพระประแดง	 ส่วนการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วย

งานภายนอก	 โดยส่วนมากมีแนวความคิดที่จะสร้างชุมชนและ

พัฒนาตนเอง	 เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน	 ที่ทำให้

เกิดกิจกรรมเผยแพร่		ความคิด		และโน้มน้าวให้เกิดการมีส่วนร่วม

ของชาวชุมชนในพื้นที่อีกทั้ง	 องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำ

หวานให้ความร่วมมือประสานงาน	 	 เชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้ชุมชนกับ

หมู่บ้านและตำบลอื่น	 ๆ	 จนเกิดแหล่งเรียนรู้ภาคีชุมชนต่าง	 ๆ	

อย่างกว้างขวาง	 ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

ชุมชน	(ตลาดน้ำ)	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อแหล่งท่องเที่ยวและท้องถิ่นให้มากที่สุด	 ในขณะเดียวกัน

เพื่อป้องกันหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้น้อยที่สุด	โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการพัฒนาบุคลากร

ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอยู่เสมอเพื่อเป็นการช่วยยกระดับ

มาตรฐาน	การบริการการท่องเที่ยว	 เช่น	ส่งพนักงานไปอบรมให้มี

ความรู้และแนวคิด	และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน

ในเครือข่ายกลุ่มเบญจ-บูรพาสุวรรณภูมิ	 ประกอบด้วย	 จังหวัด

นครนายก	จังหวัดปราจีนบุรี	จังหวัดสระแก้ว	จังหวัดสมุทรปราการ  

จังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดยมีการท่องเที่ยวแหล่งประเทศไทยรับเป็น		

ดวงทิพย์  อันประสิทธิ์,  สุพรรณี  ไชยอำพร 
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พี่เลี้ยงในการอบรมให้ความรู้และประสานงาน	 อีกทั้งมีการส่ง	

ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

ในระดับจังหวัด	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 โดย

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ	 เป็นผู้ประสานงาน

ให้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสารและเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนทางด้านการท่องเที่ยว 

ต่อมาคือสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในชุมชน	 เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพที่ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการต่าง	 ๆ	

ปริมาณที่ได้รับการสนับสนุนนั้นมีส่วนสำคัญในการทำให้คนใน

ชุมชนได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ให้ข้อมูล

ที่สำคัญ	 พบว่า	 สิ่งที่ได้รับจากการสนับสนุนในด้านของการจัด

โครงการ/กิจกรรม	 ที่มีความสำคัญมากที่สุดคือ	 จำนวนหน่วยงาน

ที่เข้ามาสนับสนุน,	 งบประมาณ,	 	 วัสดุ/อุปกรณ์และ	 วิทยากรให้

ความรู้/การฝึกอบรมรวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนา	ดังรายละเอียด

ดังต่อไปนี้	 ส่วนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายใน/

ภายนอก	 พบว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบล	 จะมีการตระหนัก

และให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 จึงได้มีการได้รับ

งบประมาณในการ	 จัดอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว	

จากสำนักงานปลัด	 ที่ให้งบประจำปีสนับสนุน	 ติดต่อกันมาทุกปี	

เพื่อพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวแข็งแกร่งมากขึ้น		

	 	 แนวโน้มในอนาคตของการได้รับการสนับสนุน	 พบว่า	 ใน

อนาคตจะได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง	 และ

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	 (ทั้งภาครัฐและองค์กร

เอกชน)	อย่างต่อเนื่อง	สรุปได้ว่าองค์การภาครัฐและหน่วยงานต่าง	ๆ 

ที่มีส่วนสำคัญต่อกระบวนการขัดเกลาสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตอาสา 

ให้กับคนในชุมชน	โดยหลักมี	17	หน่วยงาน	คือ	รวมทั้งการจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม	 โดย

สนับสนุนการให้ความรู้และการ่วมกลุ่มเป็นหลัก	 เพื่อให้คนใน

ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการเข้ามาร่วม

ทำกิจกรรมในชุมชน	 ด้วยการไม่หวังผลตอบแทนที่สมัครกายและ

สมัครใจมาทำงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากการที่

ชุมชนมีการร่วมกลุ่มกันและมีการสร้างกิจกรรมด้วยการนำ						

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้	 ยังเกิดการประสานความร่วมมือใน					

การประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวให้กับคนภายนอก	

และยังสร้างรายได้จากการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประกอบอาชีพ	

รายได้ ในการดำรงชีวิตและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง									

ต่อครอบครัวและชุมชน	

   4.2 ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะใน  

การเสริมสร้างจิตอาสา 

	 	 	 	 4.2.1	 ปัญหาในการเลี้ยงดูผ่านสถาบันครอบครัว	

จากการศึกษาพบปัญหาต่างๆในการเลี้ยงดูผ่านสถาบันครอบครัว

คือ	 ปัญหาการไม่เชื่อฟังผู้เลี้ยงดู	 (เชื่อมั่นตนเองสูง)	 และฐานะ

ทางการเงิน	 ปัญหาการคบเพื่อน	 ปัญหาไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ	

ปัญหาทางสังคม	 (ได้แก่	 ยาเสพติด,	 เกมออนไลน์	 เป็นต้น)	 	 และ

ปัญหาลำดับสุดท้าย	คือ	ปัญหาการทะเลาะกัน/เข้าใจผิดกัน	

	 	 	 	 4.2.2	 ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้าง

ลักษณะจิตอาสา	

	 	 	 	 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างจิตอาสา

แบ่งออกเป็น	2	ระดับ	คือ	1)	ปัญหาในระดับบุคคล	คือ	การเป็น

ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นและการออกไปทำงาน/เรียนนอกพื้นที่		

การเดินทางออกมาทำกิจกรรมในวัยผู้สูงอายุ	 และสุดท้าย	 คือ		

การปิดกั้นของผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่	 และคนแปลกหน้าเข้ามา

อาศัยในชุมชน	2)	ปัญหาระดับของการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรม		

คือ	ความขัดแย้ง	 ไม่เข้าใจกันในกลุ่มสมาชิก	การแฝงผลประโยชน์

ต่อการทำกิจกรรมในชุมชน	 การไม่ให้ความสำคัญในการวมกลุ่ม		

และสุดท้าย	คือ	การละเลยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรอง

ผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านผลิตจำหน่าย	

 

สรุปและอภิปรายผล 
  1. ทัศนะของชุมชนเกี่ยวกับความหมายและลักษณะ

ของจิตอาสาในทัศนะของชาวชุมชน 

		 	 ชุมชนบางน้ำหวาน	 ได้ให้ความหมายจิตอาสาว่า	 เป็น			

การเสียสละเพื่อส่วนรวมกระทำเพื่อชุมชนเป็นหลัก	 อย่างไม่หวัง

ผลตอบแทน	ทำให้ชุมชนพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น	เป็นหนทางนำ

ไปสู่ชุมชนที่ เข้มแข็ง	 ซึ่งลักษณะของจิตอาสาของชาวชุมชน					

บางน้ำหวาน	 นั้นมีทั้งในลักษณะของการบริจาคทุนทรัพย์และ	

การเสียสละด้วยการใช้แรงนั่นเอง	 ส่วนประโยชน์ที่ได้จากการมี	

จิตอาสา	 ชาวชุมชนบางน้ำหวาน	 มีทัศนะว่าเป็นการทำให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเอง	 คือเกิดความสุขในชีวิตและเกิดการยอมรับ

จากคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น	 รวมทั้งได้รับประสบการณ์เพื่อนำมา

พัฒนาตนเอง	 ได้มิตรแท้ในการทำงานกับชุมชนนำไปสู่การเกิด

ความสามัคคีในชุมชน		

	 	 ลักษณะจิตอาสาที่พึงปรารถนามีลักษณะการที่ตนได้

กระทำเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน	 และภาพของความเป็น

ผู้นำที่ดี	 โดยให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากที่สุด	 โดยเป็นภาพ

ของจิตอาสาที่พึงปรารถนาที่ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญอยากให้เป็นมาก

ที่สุด	 ซึ่งภาพของทัศนะในความคิดเห็นของผู้ที่ให้สัมภาษณ์	 พบว่า	

มีความสอดคล้องการผลการศึกษาของความหมายและองค์

ประกอบของผู้ที่มีจิตอาสาในชุมชน	ดังนั้นสามารถสรุปตามข้อที่ได้

ตั้งข้อสังเกตไว้ได้ว่า	 คนในชุมชนที่ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษานั้น						

มีลักษณะที่สอดคล้องกับภาพอุดมคติที่ดีที่สุด	 และในภาพของ

ความเข้าใจและทัศนคติของคำว่าจิตอาสา	ของผู้ที่มีลักษณะจิตอาสา 

เป็นผู้ที่พร้อมจะให้	 เสียสละทั้งด้านเวลา	 แรงกาย	 ต่อไปจะเป็น	

การสะท้อนภาพของคำว่าจิตอาสา	 ที่สามารถเป็นไปได้มากที่สุด	

ดวงทิพย์  อันประสิทธิ์,  สุพรรณี  ไชยอำพร 
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เห็นได้จากชุมชนที่มีจิตอาสา	 จะทำให้ชุมชน/สังคมนั้นเข้มแข็ง

และมีความสามัคคี	 มีลักษณะเป็นผู้ที่มีน้ำใจและเอื้อเฟื้อ	 เป็นผู้ที่

ไม่เอาเปรียบคนในชุมชน/สังคม	 รองลงมา	 ต้องการให้เป็นผู้ที่เป็น

ที่พึ่งพาอาศัยให้ผู้อื่นได้ในยามต้องการความช่วยเหลือ	และเป็นผู้ที่

ไม่สร้างความเดือดร้อน/ปัญหาให้กับสังคม		

  2.  การศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมผ่านสถาบัน 

ต่าง ๆ ในสังคม 

	 	 ชุมชนบางน้ำหวานมีรูปแบบการขัดเกลาที่ทำให้เกิด

ลักษณะจิตอาสา	ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบ/วิธีการเลี้ยงดู	1)	สถาบัน

ครอบครัว	จากการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น	6	รูปแบบ	ดังนี้	

(1)	 การทำตนเป็นแบบอย่าง	 (2)	 การอบรม/สั่งสอนด้วยวาจา	 (3)	

การลงโทษ	(4)	 การให้เรียนรู้ด้วยตัวเอง	 (5)	 การสร้างกฎเกณฑ์/

ข้อตกลงร่วมกัน	และ	(6)	การสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัล		2)	

การขัดเกลาจากสถาบันศาสนา	 วิธีการอบรม/ขัดเกลาทางสถาบัน

ศาสนา	 พบว่า	 มี	 4	 การบวนการด้วยกัน	 คือ	 (1)	 การอบรม/สั่ง

สอนด้วยวาจา	 (2)	การแนะนำหลักการในการดำรงชีวิต	 	 (3)	การ

ทำตนเป็นแบบอย่าง	 	 (4)	 การเรียนรู้หลักธรรมะด้วยตนเอง	 3)		

การขัดเกลาจากสถาบันโรงเรียน	 สามารถแบ่งได้	 4	 วิธีการอบรม/

เลี้ยงดู	ๆ	 ได้แก่	 (1)	การอบรม/สั่งสอน	ด้วยวาจา	 (	2)	การทำให้

เห็นเป็นแบบอย่าง	(3)	การลงโทษ	(4)	การให้รางวัล	วิธีการที่ใช้ได้

ผลมากที่สุดของการอบรมผ่านสถาบันโรงเรียนคือ	 การอบรม/			

สั่งสอนด้วยวาจา		

  3.  การเปรียบเทียบวิธีการได้รับการขัดเกลาทางสังคม 

		 		 ในการเปรียบเทียบกระบวนการเลี้ยงดู	 ผู้ศึกษาได้ทำ			

การเปรียบเทียบวิธีการในการขัดเกลาผ่านสถาบันทางสังคมที่

สำคัญ	 ซึ่งได้ผลการเปรียบเทียบออกมา	 คือ	 วิธีการทุกสถาบันที่

ขัดเกลาทางสังคม	 ทั้งครอบครัว	 ศาสนาและโรงเรียน	 ได้ใช้มาก

ที่สุดคือ	 การอบรม/สั่งสอนด้วยวาจา	 และวิธีการทำให้เห็นเป็น

แบบอย่าง	 /	 วิธีการลงโทษ	 สถาบันที่นำมาใช้คือ	 ครอบครัวและ

โรงเรียน	 จะต่างกันที่สถาบันทางศาสนาไม่ได้นำมาใช้ใน									

การขัดเกลา	 /	 วิธีการให้เรียนรู้ด้วยตนเอง	 สถาบันที่ใช้วิธีนี้คือ

ครอบครัวและศาสนา	 ต่างจากสถาบันโรงเรียนไม่ได้มีการนำมาใช้

ในการขัดเกลา	/	สร้างกฎเกณฑ์ร่วมกัน	สถาบันครอบครัวได้นำมา

ใช้ในการขัดเกลา	 ต่างจากสถาบันทางศาสนาและโรงเรียนที่ไม่ได้

ใช้วิธีนี้	 /	 การจูงใจและการให้รางวัล	 มีสถาบันทางครอบครัวและ

โรงเรียน	 ต่างจากสถาบันทางศาสนาและโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้วิธีนี้	

และวิธีการสุดท้ายคือ	 แนะนำหลักการในการดำรงชีวิต	 คือ	

สถาบันทางศาสนาที่เลือกนำมาใช้ในการขัดเกลา	 ต่างจากสถาบัน

ครอบครัวและโรงเรียนที่ไม่ได้นำใช้	 สามารถกล่าวกล่าวได้ว่า			

การอบรม/สั่งสอนด้วยวาจา	 และวิธีการทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง	

เป็นวิธีการที่ทุกสถาบันในการขัดเกลานำมาใช้ในขัดเกลา	 และเป็น

วิธีการที่นิยมนำมาใช้แล้วส่งผลก่อทำให้เกิดจิตอาสามากสุด	 เมื่อ

เปรียบเทียบกับวิธีการอื่น	 ๆ	 และถือว่าที่เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อ				

การเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชนได้ตามที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ใน				

การศึกษาไว้แล้วเบื้องต้น	

 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการปฏิบัติภายในชุมชน 

	 	 	 1.1	 ข้อเสนอแนะในการอบรมเลี้ยงดูผ่านสถาบัน

ครอบครัว	

						 	 	 1)	 ควรมีวิธีการในการเลี้ยงลูกที่ไม่ให้ต้องพึ่งพาสื่อ

ทางเทคโนโลยีมากด้วยการแบ่งเวลาในการดูแลเอาใส่ใจลูก	 วิธีนี้

สามารถใช้กับการเลี้ยงลูกได้ทุกวัย	

											 	 2)	 ชาวชุมชนควรส่งลูก	 หลานเข้าโรงเรียนประจำ

ตำบลเพื่อก่อให้เกิดความคุ้นเคยและความผูกพันในการรักถิ่น

กำเนิด	

											 	 3)	 ในการอบรมเลี้ยงดูผ่านสถาบันทางสังคมที่

สำคัญนั้นควรมีการลงโทษด้วยไม้เรียวบ้างพอสมควร	 โดยเฉพาะ

ทางโรงเรียนถ้าหากว่าไม่มีวิธีเช่นนี้เลยเด็กก็จะไม่เชื่อฟัง	และ	อาจ

จะนำไปสู่การปฏิบัติตนไปในทางที่ผิดได้	

	 	 	 1.2	 ข้อเสนอในการรวมกลุ่มในการร่วมทำกิจกรรมใน

ชุมชน	

						 						 1)	 ควรมีเปิดใจกันทุกครั้งที่มีการประชุมด้วยการ

ตกลงกันและปิดการประชุมด้วยความพึงพอใจของ	 	 ทุก	 ๆ	 ฝ่าย

เพื่อสานสัมพันธ์กลุ่มให้เหนี่ยวแน่นยิ่งขึ้น	

		 						 	 2)	 ในการทำงานร่วมกับคนในชุมชน	 ในฐานะที่

มีหน้าที่เป็นผู้มีจิตอาสาควรมีแนวทางในการรณรงค์ชาวชุมชน	

เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นอย่างทั่วถึงทั้งตำบล	

																3)	ชุมชนควรจัดกิจกรรมวันครอบครัวประจำชุมชน

ที่ให้คนในครอบครัวได้มีกิจกรรมทำร่วมกันอย่างประจำ	

  2. ข้อเสนอสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

	 	 	 2.1.	 รัฐควรมีแนวทางการคัดสรรผู้ที่จะเข้ามาเกี่ยวกับ

งานบริหารที่มีอำนาจในการสั่งการที่มีความเห็นที่สอดคล้องกับ

ประชาชนในพื้นที่	

	 	 	 2.2.	 ภาครัฐและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรมีการ

รณรงค์ให้ชาวบ้านในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูบุตรเพื่อไม่ให้ปัญหาใน

การเลี้ยงดูก่อให้เกิดปัญหากับสังคม	

	 	 	 2.3.	 ควรให้ความสำคัญในด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น	

เช่น	 มีการสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน	 และปรับปรุงให้มี

มาตรฐานเดียวกัน	

  3. ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 	 3.1.	 การศึกษาการขัดเกลาทางสังคมที่ก่อให้เกิดความ

เข้มแข็งในชุมชน	

ดวงทิพย์  อันประสิทธิ์,  สุพรรณี  ไชยอำพร 
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	 	 	 3.2.	 การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนกับการ

ก่อให้เกิดจิตอาสา	
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การเปลี่ยนแปลงทางรายได้ และปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ 

ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ 

ในจังหวัดสระแก้ว 

Income Change and Factors Affecting Debt Repayment Ability of Farmer’s Participating  

the Informal Debt Restructuring Scheme in Sakaeo Province 
 

ปนิดา วรวาท  จิรวรรณ		กิจชัยเจริญ		พรสิริ		สืบพงษ์สังข์	
คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

 

บทคัดย่อ 
	 	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์	การเปลี่ยนแปลงของรายได้ครัวเรือนสุทธิจากการนำความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรม

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	 และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	 โดยการสำรวจภาคสนามจากเกษตรกรที่เข้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งที่สามารถชำระหนี้ได้

ตามปกติ	 และค้างชำระในงวดแรกในปี	 2553-2554	 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ครัวเรือนสุทธิใช้การวิเคราะห์งบประมาณ

บางส่วน	(partial	budgeting)	ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้	 เพื่อทดสอบนัยสำคัญทางสถิติของความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ	 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุ	 (multiple	 regression)	 ตามแบบจำลองโลจิท	 โดย

วิธีการประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด	(maximum	likelihood	estimate)			

	 	 ผลการวิเคราะห์งบประมาณบางส่วนพบว่า	 เกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัว

เรือน	มีความคุ้มค่าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	โดยมีผลประโยชน์สุทธิจากการปรับเปลี่ยนมูลค่าเฉลี่ยครัวเรือนละ	13,716.00	บาทต่อปี 

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความน่าจะเป็นในการชำระคืนหนี้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบพบว่า	 มีเพียงสองปัจจัยที่ส่งผลต่อราย

ได้	 คือ	 ขนาดการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร	 และการที่เกษตรกรมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง	 ซึ่งปัจจัยทั้งสองมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับความเชื่อมัน	 ร้อยละ	 95	 ความน่าจะเป็นที่จะชำระคืนหนี้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	 เท่ากับ	 0.5936	 หรือร้อยละ	

59.36	

 

คำสำคัญ	:	หนี้นอกระบบ	ปัจจัย	การชำระหนี้	
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Abstract 
	 	 The	 objective	 of	 this	 study	was	 to	 analyze	 the	 changing	 of	 net	 income	 by	 adaptation	 knowledge	 from	

sustainable	agenda	to	daily	way	of	 life	as	well	as	 to	know	the	different	 income	and	asset	between	before	and	

after	 participating	 the	 informal	 debt	 restructuring	 scheme	 and	 the	 factors	 affecting	 debt	 repayment	 ability	 of	

farmer’s	participating	scheme,	by	interviewing	both	farmers	who	can	and	cannot	repayment	the	first	priority	debt	

during	the	time	frame	of	the	year	2010	to	the	year	2011.	Analysis	of	changes	in	net	household	income	using	the	

partial	 budget	 analysis	 (partial	 budgeting)	 and	 analysis	 of	 factors	 that	 affect	 the	 ability	 to	 repay.	 To	 test	 the	

statistical	 significance	 of	 the	 relationship	 between	 the	 dependent	 variable	 and	 independent	 variables.	 Using	

multiple	regression	analysis	model	based	logistics	group	by	the	state	of	highest	probability	(maximum	likelihood	

estimate).	

	 	 Partial	budget	analysis	showed	that	Farmers	the	knowledge	gained	from	the	training	to	the	sufficiency	of	

the	household.	Cost-effective	 in	 changing	behavior.	The	net	benefit	of	 the	changed	value	was	13,716	Baht	per	

year.	

	 	 A	study	of	factors	affecting	the	probability	of	choosing	the	repayment	of	the	external	debt	problem.	There	

are	only	two	factors	that	affect	the	size	of	the	land	is	for	agriculture.	And	farmers	with	their	own	land.	The	two	

factors	are	statistically	significant	at	the	95	percent	confidence	level	the	probability	that	the	project	will	pay	back	

the	debt	at	0.5936	or	59.36	percent.	

 

Keywords	:	Informal	debt		Factor		Debt	repayment	
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บทนำ 
	 	 ความยากจนเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิด

ปัญหาหนี้สิน	 จากรายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ของครัวเรือน	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2539	 ถึงปี	 พ.ศ.2552	 พบว่า	 มี

จำนวนครัวเรือนที่เป็นหนี้เพิ่มขึ้น	 โดยในปี	 พ.ศ.2552	 มีจำนวน

ครัวเรือนที่เป็นหนี้ทั้งหมด	 11,921,887	 ครัวเรือน	 จำนวนหนี้สิน

เฉลี่ยต่อครัวเรือนทั่วประเทศ	134,699	บาท	วัตถุประสงค์ของการ

กู้ยืมเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นจำนวนเงินมากที่สุด	 91,268	 บาท	

คิดเป็นร้อยละ	 67.70	 รองลงมาคือการกู้ยืมเพื่อใช้ในการทำธุรกิจ	

21,893	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 16.30	 และใช้ในการทำการเกษตร	

19,085	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 14.20	 และแม้ว่าสินเชื่อที่อยู่ใน

ระบบของรัฐบาลและสถาบันการเงินจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ	 แต่

ในความเป็นจริง	 เกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงิน

ทุนในระบบได้	 จำนวนหนี้สินต่อครัวเรือนจำแนกตามแหล่งเงินกู้	

ปี	พ.ศ.	2552	พบว่า	เป็นหนี้ในระบบ	127,715	บาท	และเป็นหนี้

นอกระบบ	 6,984	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 5.20	 ของจำนวนหนี้สิน

เฉลี่ยต่อครัวเรือนทั่วประเทศ	(สำนักงานสถิติแห่งชาติ,	2554)		

	 	 รั ฐบาลจึ งมีนโยบายในการแก้ ไขปัญหาหนี้สินภาค

ประชาชน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนที่มีหนี้

นอกระบบเข้าเป็นหนี้ในระบบ	 อันเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบที่สูงมากเกินปกติ	 เพื่อให้มีเงินเหลือเพียง

พอสำหรับรายจ่ายที่จำเป็นและมีเงินเหลือออมในที่สุด	 รวมถึงการ

ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของผู้มีปัญหาหนี้สินให้มีความเข้มแข็งและ

สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง	 มีการดำรงชีพภายใต้แนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	 จากการกำหนดชำระคืนหนี้ของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 ที่กำหนดให้ชำระคืนหนี้งวด

แรกภายใน	วันที่	31	มีนาคม	2554	โดยเป็นหนี้นอกระบบที่มีเงิน

ต้นคงค้างไม่เกิน	 200,000	 บาท	 และเป็นหนี้ที่ เกิดก่อน	 19	

พฤศจิกายน	2552	โดยจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีจำนวนเงินกู้

รวมมากที่สุดในภาคตะวันออก	ลูกหนี้ของโครงการแก้ไขปัญหาหนี้

สินนอกระบบมีจำนวนเกินหนึ่งในสามของลูกหนี้ทั้งหมดในภาค

ตะวันออก	 และมีลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติบางส่วนที่ค้างชำระหนี้ใน

งวดแรก	 (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,	 2554)	

แสดงถึงปัญหาการขาดสภาพคล่องในการชำระหนี้	 เกิดความเสี่ยง

ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้	 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึงความ

สามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ	

และปัจจัยใดที่มีผลต่อการชำระคืนหนี้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

นอกระบบดังกล่าว	 เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ในการ

แก้ปัญหา	 และป้องกันปัญหาหนี้ค้างชำระที่จะเกิดขึ้น	 และฟื้นฟู

ลูกหนี้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	 ให้มีความสามารถ

และมีความตั้งใจชำระคืนเงินกู้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอก

ระบบอย่างเต็มความสามารถ	

ปนิดา วรวาท,  จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ,  พรสิริ  สืบพงษ์สังข์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 	 เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของรายได้ครัวเรือนสุทธิจาก

การนำความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินนอกระบบ	 และปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการ

ชำระหนี้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอก

ระบบ	

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
	 	 ใช้แบบสอบถาม	(questionnaire)	ในการสำรวจเกษตรกร

ที่เข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ	 ในจังหวัดสระแก้ว	 โดย

แบ่งเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้

นอกระบบที่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ	 และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้า

โครงการที่ค้างชำระในงวดแรก	 วิเคราะห์หารายได้ครัวเรือนสุทธิที่

เปลี่ยนแปลงจากการนำความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมด้าน

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือนของเกษตรกรจากการตอบ

แบบสอบถาม	 โดยแบ่งกลุ่มเกษตรกรตามระดับการนำความรู้ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	 แล้ววิเคราะห์งบประมาณบางส่วน	

(partial	budgeting)	มีรูปแบบดังนี้	

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1	รูปแบบงบประมาณบางส่วน	

 

	 	 ด้านซ้ายมือคือข้อได้เปรียบที่สามารถลดต้นทุนและ/หรือ

การเพิ่มผลตอบแทน	 โดยการเพิ่มส่วนได้จากการกำหนดข้อเสนอ

ใหม่	 ด้านขวามือคือส่วนที่ผลตอบแทนลดลง	 โดยการเพิ่มขึ้นของ

ต้นทุนและ/หรือการลดลงของผลตอบแทน	(Oladeebo,	2008)	

	 	 ขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณบางส่วน	

	 	 1.	 การกำหนดเหตุผลสำหรับการเปลี่ยนแปลง		

	 	 2.	 รายการทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่จะทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงตามเหตุผลที่ตั้งไว้	

	 	 3.	 รายการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลง	

	 	 4.	 รายการผลตอบแทนและรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่ม	

	 	 5.	 รายการต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่ม	

	 	 6.	 รายการผลตอบแทนและรายได้ที่ลดลง	

	 	 7.	 ประเมินการเปลี่ยนแปลงรายได้ของเกษตรกรสุทธิ	

	 	 และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกชำระคืนหนี้

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	 เพื่อทดสอบนัยสำคัญทาง

บทนํา 
 ความยากจนเปนสาเหตุสําคัญประการหน่ึงที่ทําใหเกิดปญหาหน้ีสิน จากรายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน ตั้งแตป พ.ศ. 2539 ถึงป พ.ศ. 2552 พบวา มีจํานวนครัวเรือนที่เปนหน้ีเพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2552 มีจํานวน
ครัวเรือนที่เปนหน้ีทั้งหมด 11,921,887 ครัวเรือน จํานวนหน้ีสินเฉล่ียตอครัวเรือนทั่วประเทศ 134,699 บาท วัตถุประสงค
ของการกูยืมเพื่อใชจายในครัวเรือนเปนจํานวนเงินมากที่สุด 91,268 บาท คิดเปนรอยละ 67.70 รองลงมาคือการกูยืมเพื่อใช
ในการทําธุรกิจ 21,893 บาท คิดเปนรอยละ 16.30 และใชในการทําการเกษตร 19,085 บาท คิดเปนรอยละ 14.20 และ
แมวาสินเชื่อที่อยูในระบบของรัฐบาลและสถาบันการเงินจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ แตในความเปนจริง เกษตรกรบางสวนยังไม
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบได จํานวนหน้ีสินตอครัวเรือนจําแนกตามแหลงเงินกู ป พ.ศ. 2552 พบวา เปนหน้ีในระบบ 
127,715 บาท และเปนหน้ีนอกระบบ 6,984 บาท คิดเปนรอยละ 5.20 ของจํานวนหน้ีสินเฉล่ียตอครัวเรือนทั่วประเทศ 
(สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2554)  
 รัฐบาลจึงมีนโยบายในการแกไขปญหาหน้ีสินภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือใหประชาชนที่มีหน้ี
นอกระบบเขาเปนหน้ีในระบบ อันเปนการชวยลดภาระคาใชจายดอกเบี้ยเงินกูนอกระบบที่สูงมากเกินปกติ เพื่อใหมีเงินเหลือ
เพียงพอสําหรับรายจายที่จําเปนและมีเงินเหลือออมในที่สุด รวมถึงการฟนฟูและพัฒนาอาชีพของผูมีปญหาหนี้สินใหมีความ
เขมแข็งและสามารถสรางรายไดที่ม่ันคง มีการดํารงชีพภายใตแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการกําหนดชําระคืนหน้ีของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ที่กําหนดใหชําระคืนหน้ีงวดแรกภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยเปนหน้ี
นอกระบบที่มีเงินตนคงคางไมเกิน 200,000 บาท และเปนหน้ีที่เกิดกอน 19 พฤศจิกายน 2552 โดยจังหวัดสระแกวเปน
จังหวัดที่มีจํานวนเงินกูรวมมากที่สุดในภาคตะวันออก ลูกหน้ีของโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบมีจํานวนเกินหน่ึงใน
สามของลูกหน้ีทั้งหมดในภาคตะวันออก และมีลูกหน้ีที่ไดรับอนุมัติบางสวนที่คางชําระหน้ีในงวดแรก (ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร, 2554) แสดงถึงปญหาการขาดสภาพคลองในการชําระหน้ี เกิดความเส่ียงวาจะไมสามารถชําระหน้ีได 
ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึงความสามารถในการชําระคืนหน้ีเงินกูเม่ือส้ินสุดระยะเวลาโครงการ และปจจัยใดที่มีผลตอการ
ชําระคืนหน้ีโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบดังกลาว เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธในการแกปญหา และ
ปองกันปญหาหน้ีคางชําระที่จะเกิดขึ้น และฟนฟูลูกหน้ีโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบ ใหมีความสามารถและมีความ
ตั้งใจชําระคืนเงินกูโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบอยางเต็มความสามารถ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อทราบการเปล่ียนแปลงของรายไดครัวเรือนสุทธิจากการนําความรูที่ไดจากการเขารับการอบรมดานเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวันของเกษตรกรที่เขารวมโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบ และปจจัยที่มีผลตอ
ความสามารถในการชําระหน้ีของเกษตรกรที่เขารวมโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ใชแบบสอบถาม (questionnaire) ในการสํารวจเกษตรกรที่เขารวมโครงการแกปญหาหน้ีนอกระบบ ในจังหวัด

สระแกว โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมเกษตรกรผูเขาโครงการแกไขปญหาหน้ีนอกระบบที่สามารถชําระหน้ีไดตามปกติ และ

กลุมเกษตรกรผูเขาโครงการที่คางชําระในงวดแรก วิเคราะหหารายไดครัวเรือนสุทธิที่เปล่ียนแปลงจากการนําความรูที่ไดจาก

การเขารับการอบรมดานเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในครัวเรือนของเกษตรกรจากการตอบแบบสอบถาม โดยแบงกลุมเกษตรกร

ตามระดับการนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช แลววิเคราะหงบประมาณบางสวน (partial budgeting) มี

รูปแบบดังน้ี 

gains     losses 
 

reduced costs   added costs 
added returns   reduced returns 

 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบงบประมาณบางสวน 
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62			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2556 - พฤษภาคม 2556

ปนิดา วรวาท,  จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ,  พรสิริ  สืบพงษ์สังข์ 

สถิติของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ	 โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุ	(multiple	regression)	ตามแบบ

จำลองโลจิท	 โดยวิธีการประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด	

(maximum	 likelihood	 estimate)	 โดยสมมติให้	 Y	 คือการ

ตัดสินใจในเหตุการณ์หนึ่ง	ที่มีค่าได้	2	ค่า	Y	=	0	ถ้าเหตุการณ์หนึ่ง

ไม่เกิดขึ้น	Y	=	1	ถ้าเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น	

	 	 รูปแบบทั่วไปของแบบจำลองโลจิทเขียนได้ดังสมการที่	1		

 

 

โดยที่	

	 	 P	 คือ	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์	

	 	 X	 คือ	ตัวแปรอิสระที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ	

	 	 F	 คือ	 ฟังก์ชันของตัวแปรอิสระ	 ค่าคงที่	 และค่า

สัมประสิทธิ์	

	 	 ความน่าจะเป็นที่จะเกิด	 Y	 =	 1	 เป็นฟังก์ชันของตัวแปร

อิสระ	X	โดยที่	G	คือฟังก์ชันที่มีค่าจำกัดอยู่ระหว่าง	0	ถึง	1	(0	<	

G(z)	<	1	สำหรับทุกค่าของ	z)	โดย	G	จะเป็นฟังก์ชันที่ไม่เป็นเส้น

ตรง	(nonlinear	function)	

 

สมการที่	2	แสดงฟังก์ชันโลจิสติคสำหรับแบบจำลองโลจิท	

 

 

 

โดยที่	

	 	 E	 	 คือ	ค่าความเป็นไปได้	

	 	 z	 	 คือ	ค่าความเป็นไปได้ของ	x	และ	y	

	 	 F(z)	 คือ	ฟังก์ชันของค่าความเป็นไปได้ของ	x	และ	y	

	 	 L(z)	 คือ	 F(z)	 ที่มีการแจกแจงอยู่ ในรูปของโลจิท

มาตรฐาน		

  ค่าของฟังก์ชันจะอยู่ระหว่าง	0	และ	1	สำหรับทุกค่าของ	z 

โดยฟังก์ชันดังกล่าวเป็นฟังก์ชันการกระจายสะสม	 (cumulative	

distribution	 function)	 ของตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบโลจิ

สติคมาตรฐาน	(standard	logistic	distribution)	

	 	 ในการศึกษาครั้งนี้ตัวแปรตาม	 (Y)	 คือ	 ความสามารถใน

การชำระหนี้ของเกษตรกรมีลักษณะเป็นตัวแปรหุ่นโดยที่	

	 	 Y	=	1	 ถ้าเกษตรกรสามารถชำระคืนหนี้งวดแรกที่มีต่อ

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้	

	 	 Y	=	0	 ถ้าเกษตรกรไม่สามารถชำระคืนหนี้งวดแรกที่มีต่อ

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้	

 

 

 

โดยที่	ตัวแปรอิสระ	

	 X1	คือ	ช่วงอายุ	(อายุ	20-39	ปี	=	0,	อายุ	40-59	ปี	=	1,	อายุ	

60	ปีขึ้นไป	=	2)	

	 X2	 คือ	 ระดับการศึกษา	 (ไม่ได้รับการศึกษา	 =	 0,	 อ่านออก

เขียนได้	=	1,	ประถมศึกษา	=	2,	มัธยมต้น	=	3,	มัธยมปลาย	=	4,	

ปริญญาตรี	=	5)	

	 X3	คือ	จำนวนสมาชิกในวัยแรงงาน	(ราย)	

	 X4	คือ	ระยะเวลาการเป็นลูกค้ากับ	ธ.ก.ส.		(ปี)	

	 X5	คือ	สัดส่วนรายได้รวมต่อค่าใช้จ่ายรวมต่อครัวเรือน	(บาท)	

	 X6	 คือ	 สัดส่วนมูลค่าหนี้ที่ต้องชำระต่อโครงการแก้ไขปัญหา

หนี้สินนอกระบบต่อมูลค่าหนี้ทั้งหมด	(บาท)	

 X7	คือ	สัดส่วนขนาดที่ดินของตนเองต่อที่ดินทำกินทั้งหมด	(ไร่) 

	 X8	คือ	เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการนำความรู้

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้	(ใช่	=	1,	ไม่ใช่	=	0)	

	 u	 เป็นค่า	error	term	

	 b0	 เป็นค่าคงที่	

	 bi	 เป็นค่าสัมประสิทธิ์	ซึ่ง	i	=	1	–	8	

 

ผลการวิจัย 
	 	 ผลการวิเคราะห์งบประมาณบางส่วนในการนำความรู้ที่ได้

จากการเข้ารับการอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน

ของเกษตรกร	ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	จากฐาน

ต่างๆ	ที่อยู่ในกระบวนการอบรมตามหลักสูตรวิถีชีวิตและวิถีทำกิน

ทั้งสิ้น	 7	 ฐาน	 คือ	 ฐานการทำน้ำยาล้างจาน/แชมพู/ครีมอาบน้ำ	

ฐานการทำน้ำหมักมูลสุกร	 ฐานการทำปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด	 ฐานการ

ทำน้ำจุลินทรีย์	 ฐานการคัดพันธุ์ข้าว	 ฐานการสีข้าวแบบโบราณ	

และฐานการจดบัญชีครัวเรือน	พบว่า	 การประหยัดต้นทุนเดิมหลัง

จากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉลี่ยต่อปีของลูกหนี้โครงการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินนอกระบบ	 มีมูลค่าเท่ากับ	 16,256.00	 บาท/ครัว

เรือน/ปี	 และเมื่อพิจารณาส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังจาก

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉลี่ยต่อปีของลูกหนี้โครงการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินนอกระบบ	มูลค่าเท่ากับ	2,540.00	บาท/ครัวเรือน/ปี	

ผลประโยชน์สุทธิจากการปรับเปลี่ยนมีมูลค่าเท่ากับ	 13,716	

บาท/ครัวเรือน/ปี	

 

 ดานซายมือคือขอไดเปรียบที่สามารถลดตนทุนและ/หรือการเพิ่มผลตอบแทน โดยการเพิ่มสวนไดจากการกําหนด
ขอเสนอใหม ดานขวามือคือสวนที่ผลตอบแทนลดลง โดยการเพิ่มขึ้นของตนทุนและ/หรือการลดลงของผลตอบแทน 
(Oladeebo, 2008) 
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และวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการเลือกชําระคืนหน้ีโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบ เพื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของ
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 คาของฟงกชันจะอยูระหวาง 0 และ 1 สําหรับทุกคาของ z โดยฟงกชันดังกลาวเปนฟงกชันการกระจายสะสม 
(cumulative distribution function) ของตัวแปรสุมที่มีการกระจายแบบโลจิสติคมาตรฐาน (standard logistic 
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 ในการศึกษาครั้งน้ีตัวแปรตาม (Y) คือ ความสามารถในการชําระหน้ีของเกษตรกรมีลักษณะเปนตัวแปรหุนโดยที่ 
Y = 1 ถาเกษตรกรสามารถชําระคืนหน้ีงวดแรกที่มีตอโครงการแกไขปญหาหน้ีนอกระบบได 
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 ดานซายมือคือขอไดเปรียบที่สามารถลดตนทุนและ/หรือการเพิ่มผลตอบแทน โดยการเพิ่มสวนไดจากการกําหนด
ขอเสนอใหม ดานขวามือคือสวนที่ผลตอบแทนลดลง โดยการเพิ่มขึ้นของตนทุนและ/หรือการลดลงของผลตอบแทน 
(Oladeebo, 2008) 
 ขั้นตอนในการจัดทํางบประมาณบางสวน 

1. การกําหนดเหตุผลสําหรับการเปล่ียนแปลง  
2. รายการทางเลือกที่เปนไปไดทั้งหมดที่จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตามเหตุผลที่ตั้งไว 
3. รายการตนทุนและคาใชจายที่ลดลง 
4. รายการผลตอบแทนและรายไดที่คาดวาจะเพิ่ม 
5. รายการตนทุนและคาใชจายเพิ่ม 
6. รายการผลตอบแทนและรายไดที่ลดลง 
7. ประเมินการเปล่ียนแปลงรายไดของเกษตรกรสุทธิ 

และวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการเลือกชําระคืนหน้ีโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบ เพื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุ (multiple regression) ตาม

แบบจําลองโลจิท โดยวิธีการประมาณภาวะความนาจะเปนสูงสุด (maximum likelihood estimate) โดยสมมติให Y คือการ

ตัดสินใจในเหตุการณหน่ึง ที่มีคาได 2 คา Y = 0 ถาเหตุการณหน่ึงไมเกิดขึ้น Y = 1 ถาเหตุการณหน่ึงเกิดขึ้น 

 รูปแบบทั่วไปของแบบจําลองโลจิทเขียนไดดังสมการที่ 1  
  P(Y = 1|X) = F(β0 + β1X1 + …+ βkXk) =F(β0 + Xβ)       (1) 
 
โดยที่ 
P        คือ ความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณ 
X        คือ ตัวแปรอิสระที่เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ 
F        คือ ฟงกชันของตัวแปรอิสระ คาคงที่ และคาสัมประสิทธ์ิ 
ความนาจะเปนที่จะเกิด Y = 1 เปนฟงกชันของตัวแปรอิสระ X โดยที่ G คือฟงกชันที่มีคา 
จํากัดอยูระหวาง 0 ถึง 1 (0 < G(z) < 1 สําหรับทุกคาของ z) โดย G จะเปนฟงกชันที่ไมเปนเสนตรง (nonlinear function) 
  

สมการที่ 2 แสดงฟงกชันโลจิสติคสําหรับแบบจําลองโลจิท 
 
 
  E(yi|xi) =       F(z)    =         L(z)      =              expz =       1     (2) 
                               1 + expz                   1 + exp-x β 
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      ln ]        =        b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7+ b8X8 +  u          (3) 

 
โดยที่ ตัวแปรอิสระ 
X1 คือ ชวงอายุ (อายุ 20-39 ป = 0, อายุ 40-59 ป = 1, อายุ 60 ปขึ้นไป = 2) 
X2 คือ ระดับการศึกษา (ไมไดรับการศึกษา = 0, อานออกเขียนได = 1, ประถมศึกษา = 2, มัธยมตน = 3,  
 มัธยมปลาย = 4, ปริญญาตรี = 5) 
X3 คือ จํานวนสมาชิกในวัยแรงงาน (ราย) 
X4 คือ ระยะเวลาการเปนลูกคากับ ธ.ก.ส.  (ป) 
X5 คือ สัดสวนรายไดรวมตอคาใชจายรวมตอครัวเรือน (บาท) 
X6 คือ สัดสวนมูลคาหน้ีที่ตองชําระตอโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบตอมูลคาหน้ีทั้งหมด (บาท) 
X7 คือ สัดสวนขนาดที่ดินของตนเองตอที่ดินทํากินทั้งหมด (ไร) 
X8 คือ เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช (ใช = 1, ไมใช  = 0) 
u  เปนคา error term 
b0  เปนคาคงที่ 
bi  เปนคาสัมประสิทธ์ิ ซ่ึง i = 1 – 8 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหงบประมาณบางสวนในการนําความรูที่ไดจากการเขารับการอบรมดานเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

ครัวเรือนของเกษตรกร ตามโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบ จากฐานตางๆ ที่อยูในกระบวนการอบรมตามหลักสูตรวิถี
ชีวิตและวิถีทํากินทั้งส้ิน 7 ฐาน คือ ฐานการทํานํ้ายาลางจาน/แชมพู/ครีมอาบนํ้า ฐานการทํานํ้าหมักมูลสุกร ฐานการทําปุย
อินทรียปนเม็ด ฐานการทํานํ้าจุลินทรีย ฐานการคัดพันธุขาว ฐานการสีขาวแบบโบราณ และฐานการจดบัญชีครัวเรือน พบวา 
การประหยัดตนทุนเดิมหลังจากปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยเฉล่ียตอปของลูกหน้ีโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบ มีมูลคา
เทากับ 16,256.00 บาท/ครัวเรือน/ป และเม่ือพิจารณาสวนของตนทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดย
เฉล่ียตอปของลูกหน้ีโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบ มูลคาเทากับ 2,540.00 บาท/ครัวเรือน/ป ผลประโยชนสุทธิจาก
การปรับเปล่ียนมีมูลคาเทากับ 13,716 บาท/ครัวเรือน/ป 
ตารางที่ 1 การนําความรูที่ไดจากการเขารับการอบรมดานเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในครัวเรือน 

                       หน วย  :  บาท /
ครัวเรือน/ป 

สวนของผลประโยชนที่เกิดขึ้นหลังการนําความรูที่ไดจากการอบรมฯ มาใช   
A. รายไดใหม 0 
B. การประหยัดตนทุน 16,256.00 

ผลประโยชนรวม 16,256.00 

สวนของตนทุนที่เกิดขึ้นหลังการนําความรูที่ไดจากการอบรมฯ มาใช     

C. รายไดที่หายไป 0 
D. ตนทุนใหม 2,540.00 
ตนทุนรวม 2,540.00 
ผลประโยชนสุทธิจากการปรับเปล่ียน                            16,256.00 - 2,540      
2,540 =     13,716.00 

มีความคุมคาในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมหลังจากไดเขาอบรมเศรษฐกิจพอเพียง   
ที่มา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : เกษตรกรมีที่ดินเฉลี่ย 40 ไร/ครัวเรือน 

 

      ln ]        =        b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7+ b8X8 +  u          (3) 

 
โดยที่ ตัวแปรอิสระ 
X1 คือ ชวงอายุ (อายุ 20-39 ป = 0, อายุ 40-59 ป = 1, อายุ 60 ปขึ้นไป = 2) 
X2 คือ ระดับการศึกษา (ไมไดรับการศึกษา = 0, อานออกเขียนได = 1, ประถมศึกษา = 2, มัธยมตน = 3,  
 มัธยมปลาย = 4, ปริญญาตรี = 5) 
X3 คือ จํานวนสมาชิกในวัยแรงงาน (ราย) 
X4 คือ ระยะเวลาการเปนลูกคากับ ธ.ก.ส.  (ป) 
X5 คือ สัดสวนรายไดรวมตอคาใชจายรวมตอครัวเรือน (บาท) 
X6 คือ สัดสวนมูลคาหน้ีที่ตองชําระตอโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบตอมูลคาหน้ีทั้งหมด (บาท) 
X7 คือ สัดสวนขนาดที่ดินของตนเองตอที่ดินทํากินทั้งหมด (ไร) 
X8 คือ เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช (ใช = 1, ไมใช  = 0) 
u  เปนคา error term 
b0  เปนคาคงที่ 
bi  เปนคาสัมประสิทธ์ิ ซ่ึง i = 1 – 8 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหงบประมาณบางสวนในการนําความรูที่ไดจากการเขารับการอบรมดานเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

ครัวเรือนของเกษตรกร ตามโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบ จากฐานตางๆ ที่อยูในกระบวนการอบรมตามหลักสูตรวิถี
ชีวิตและวิถีทํากินทั้งส้ิน 7 ฐาน คือ ฐานการทํานํ้ายาลางจาน/แชมพู/ครีมอาบนํ้า ฐานการทํานํ้าหมักมูลสุกร ฐานการทําปุย
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ตารางที่ 1	การนำความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน	

 

      ln ]        =        b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7+ b8X8 +  u          (3) 

 
โดยที่ ตัวแปรอิสระ 
X1 คือ ชวงอายุ (อายุ 20-39 ป = 0, อายุ 40-59 ป = 1, อายุ 60 ปขึ้นไป = 2) 
X2 คือ ระดับการศึกษา (ไมไดรับการศึกษา = 0, อานออกเขียนได = 1, ประถมศึกษา = 2, มัธยมตน = 3,  
 มัธยมปลาย = 4, ปริญญาตรี = 5) 
X3 คือ จํานวนสมาชิกในวัยแรงงาน (ราย) 
X4 คือ ระยะเวลาการเปนลูกคากับ ธ.ก.ส.  (ป) 
X5 คือ สัดสวนรายไดรวมตอคาใชจายรวมตอครัวเรือน (บาท) 
X6 คือ สัดสวนมูลคาหน้ีที่ตองชําระตอโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบตอมูลคาหน้ีทั้งหมด (บาท) 
X7 คือ สัดสวนขนาดที่ดินของตนเองตอที่ดินทํากินทั้งหมด (ไร) 
X8 คือ เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช (ใช = 1, ไมใช  = 0) 
u  เปนคา error term 
b0  เปนคาคงที่ 
bi  เปนคาสัมประสิทธ์ิ ซ่ึง i = 1 – 8 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหงบประมาณบางสวนในการนําความรูที่ไดจากการเขารับการอบรมดานเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

ครัวเรือนของเกษตรกร ตามโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบ จากฐานตางๆ ที่อยูในกระบวนการอบรมตามหลักสูตรวิถี
ชีวิตและวิถีทํากินทั้งส้ิน 7 ฐาน คือ ฐานการทํานํ้ายาลางจาน/แชมพู/ครีมอาบนํ้า ฐานการทํานํ้าหมักมูลสุกร ฐานการทําปุย
อินทรียปนเม็ด ฐานการทํานํ้าจุลินทรีย ฐานการคัดพันธุขาว ฐานการสีขาวแบบโบราณ และฐานการจดบัญชีครัวเรือน พบวา 
การประหยัดตนทุนเดิมหลังจากปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยเฉล่ียตอปของลูกหน้ีโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบ มีมูลคา
เทากับ 16,256.00 บาท/ครัวเรือน/ป และเม่ือพิจารณาสวนของตนทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดย
เฉล่ียตอปของลูกหน้ีโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบ มูลคาเทากับ 2,540.00 บาท/ครัวเรือน/ป ผลประโยชนสุทธิจาก
การปรับเปล่ียนมีมูลคาเทากับ 13,716 บาท/ครัวเรือน/ป 
ตารางที่ 1 การนําความรูที่ไดจากการเขารับการอบรมดานเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในครัวเรือน 

                       หน วย  :  บาท /
ครัวเรือน/ป 

สวนของผลประโยชนที่เกิดขึ้นหลังการนําความรูที่ไดจากการอบรมฯ มาใช   
A. รายไดใหม 0 
B. การประหยัดตนทุน 16,256.00 

ผลประโยชนรวม 16,256.00 

สวนของตนทุนที่เกิดขึ้นหลังการนําความรูที่ไดจากการอบรมฯ มาใช     

C. รายไดที่หายไป 0 
D. ตนทุนใหม 2,540.00 
ตนทุนรวม 2,540.00 
ผลประโยชนสุทธิจากการปรับเปล่ียน                            16,256.00 - 2,540      
2,540 =     13,716.00 

มีความคุมคาในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมหลังจากไดเขาอบรมเศรษฐกิจพอเพียง   
ที่มา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : เกษตรกรมีที่ดินเฉลี่ย 40 ไร/ครัวเรือน 

 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการชําระหน้ีของเกษตรกรที่เขารวมโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอก
ระบบ (ตารางที่ 2) สามารถอธิบายไดดังน้ี ผลทางสถิติของสมการอยูในระดับที่คา LR statistic (degree of freedom = 8) 
ที่คํานวณไดมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันที่รอยละ 95 หมายความวาจากความสัมพันธดังกลาวสามารถปฏิเสธ
สมมติฐานที่วา สัมประสิทธ์ิทุกตัวของตัวแปรมีคาเทากับ 0 ได สามารถคาดการณการชําระหน้ีโครงการแกไขปญหาหน้ีนอก
ระบบในจังหวัดสระแกวถูกตองรอยละ 94.80 และคาดการณทั้งผูตัดสินใจเลือกและไมเลือกชําระหน้ีโครงการแกไขปญหาหน้ี
นอกระบบในจังหวัดสระแกวถูกตองรอยละ 75.60 และพบวาปจจัยที่มีผลตอความนาจะเปนในการชําระคืนหน้ีโครงการแกไข
ปญหาหน้ีนอกระบบในจังหวัดสระแกว มีจํานวน 2 ปจจัย ไดแก 
 สัดสวนมูลคาหน้ีที่ตองชําระตอโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบตอมูลคาหน้ีทั้งหมด (X6) โดยมีความสัมพันธ
ในทิศทางตรงขามกับความนาจะเปนในการชําระคืนหน้ีงวดแรกที่มีตอโครงการหน้ีนอกระบบ กลาวคือหากเกษตรกรมีสัดสวน
มูลคาหน้ีที่ตองชําระตอโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบตอมูลคาหน้ีทั้งหมดต่ํา จะสงผลใหมีความนาจะเปนในการเลือก
ชําระคืนหน้ีงวดแรกที่มีตอโครงการหน้ีนอกระบบสูง 
 สัดสวนขนาดที่ดินของตนเองตอที่ดินทํากินทั้งหมด (X7) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับความนาจะเปนในการ
ชําระคืนหน้ีงวดแรกที่มีตอโครงการหน้ีนอกระบบ กลาวคือหากเกษตรกรมีสัดสวนขนาดที่ดินของตนเองตอที่ดินทํากินทั้งหมด
สูง จะสงผลใหมีความนาจะเปนในการเลือกชําระคืนหน้ีงวดแรกที่มีตอโครงการหน้ีนอกระบบสูง 
 
ตารางที่ 2 การประมาณคาแบบจําลองโลจิท 

ตัวแปรอิสระ คาที่ได 

คาคงที่ (constant term) -0.161 

X1 คือ อายุ (ป) -0.011 

X2 คือ ระดับการศึกษา -0.035 

X3 คือ จํานวนสมาชิกในวัยแรงงาน (ราย) 0.037 

X4 คือ ระยะเวลาการเปนลูกคากับ ธ.ก.ส.  (ป) 0.05 

X5 คือ สัดสวนรายไดรวมตอคาใชจายรวมตอครัวเรือน (บาท) 0.544 

X6 คือ สัดสวนมูลคาหน้ีที่ตองชําระตอโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบตอมูลคาหน้ีทั้งหมด (บาท) -2.082* 

X7 คือ สัดสวนขนาดที่ดินของตนเองตอที่ดินทํากินทั้งหมด (ไร) 1.542* 

X8 คือ เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช 39.604 

Degree of freedom  8 

Nagelkerke R-square 0.269 

Pct. of Right Predictions1/ 94.80 

Pct. of Total Predictions 75.60 
หมายเหต:ุ 1/ Cutoff Point = 0.05 
*   มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
** มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 
ที่มา: จากการคํานวณ 

  

 

 

ตารางที่ 2	การประมาณค่าแบบจำลองโลจิท
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ปนิดา วรวาท,  จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ,  พรสิริ  สืบพงษ์สังข์ 

	 	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำระ

หนี้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	

(ตารางที่	 2)	 สามารถอธิบายได้ดังนี้	 ผลทางสถิติของสมการอยู่ใน

ระดับที่ค่า	LR	statistic	(degree	of	freedom	=	8)	ที่คำนวณได้

มีนัยสำคัญทางสถิติ	 ณ	 ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ	 95	

หมายความว่าจากความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถปฏิเสธสมมติฐาน

ที่ว่า	 สัมประสิทธิ์ทุกตัวของตัวแปรมีค่าเท่ากับ	 0	 ได้	 สามารถคาด

การณ์การชำระหนี้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในจังหวัด

สระแก้วถูกต้องร้อยละ	 94.80	 และคาดการณ์ทั้งผู้ตัดสินใจเลือก

และไม่เลือกชำระหนี้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในจังหวัด

สระแก้วถูกต้องร้อยละ	 75.60	 และพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความน่า

จะเป็นในการชำระคืนหนี้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบใน

จังหวัดสระแก้ว	มีจำนวน	2	ปัจจัย	ได้แก่	

	 	 สัดส่วนมูลค่าหนี้ที่ต้องชำระต่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

นอกระบบต่อมูลค่าหนี้ทั้งหมด	 (X6)	 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

ตรงข้ามกับความน่าจะเป็นในการชำระคืนหนี้งวดแรกที่มีต่อ

โครงการหนี้นอกระบบ	 กล่าวคือหากเกษตรกรมีสัดส่วนมูลค่าหนี้

ที่ต้องชำระต่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบต่อมูลค่าหนี้

ทั้งหมดต่ำ	 จะส่งผลให้มีความน่าจะเป็นในการเลือกชำระคืนหนี้

งวดแรกที่มีต่อโครงการหนี้นอกระบบสูง	

	 	 สัดส่วนขนาดที่ดินของตนเองต่อที่ดินทำกินทั้งหมด	(X7)	มี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความน่าจะเป็นในการชำระคืนหนี้

งวดแรกที่มีต่อโครงการหนี้นอกระบบ	 กล่าวคือหากเกษตรกรมี

สัดส่วนขนาดที่ดินของตนเองต่อที่ดินทำกินทั้งหมดสูง	 จะส่งผลให้

มีความน่าจะเป็นในการเลือกชำระคืนหนี้งวดแรกที่มีต่อโครงการ

หนี้นอกระบบสูง	

	 	 เมื่อนำแบบจำลองที่ได้	 แสดงในรูปแบบสมการความน่าจะ

เป็นสะสมในการเลือกชำระคืนหนี้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอก

ระบบ	(สมการที่	1)	จะได้ดังนี้	

	 	 Z	 =		 	-		2.082(X6)	+		1.542(X7)	 	 	 	 (4)		

ความน่าจะเป็น	 (probability)	 ในการเลือกชำระคืนหนี้โครงการ

แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	ของเกษตรกรในจังหวัดสระแก้วในแบบ

จำลอง	 สามารถคำนวณได้โดยนำค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระแต่ละ

ตัวแทนค่าในสมการที่	4	ได้ดังนี้	

	 	 Z	 =			-		2.082(0.15)	+		1.542(0.45)	 	 	 (5)	

	 	 Z	 =			0.3816	

	 	 ความน่าจะเป็นในการชำระคืนหนี้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้

นอกระบบหาได้จากการแทนค่า	Z	ในสมการที่	6	

	 	 P	 =		 	 1	 	 	 	 	 	 						 										(6)													

	 			 	 		 		1	+	e
-(Z)	

	 	 P	 =		 	 1	

	 	 	 			 		1	+	e
-(0.3816)	

	 	 P	 =	 0.5936	

	 	 ค่าความน่าจะเป็นในการเลือกชำระคืนหนี้โครงการแก้ไข

ปัญหาหนี้นอกระบบเท่ากับ	 0.5936	 หมายความว่า	 เมื่อแทนค่า

เฉลี่ยตัวแปรปัจจัยซึ่งเป็นตัวแทนประชากรลูกหนี้โครงการแก้ไข

ปัญหาหนี้นอกระบบทั้งหมด	 จะคาดการณ์ได้ว่าลูกหนี้โครงการ

แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมีความน่าจะเป็นที่จะเลือกชำระคืนหนี้

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเท่ากับ	 0.5936	 หรือร้อยละ	

59.36	

	 	 ในการอธิบายตัวแปรปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือก

ชำระคืนหนี้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	 จำเป็นต้อง

คำนวณหาผลกระทบส่วนเพิ่ม	(marginal	effects)	เพื่ออธิบายถึง

ขนาดและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละตัวกับ

ความน่าจะเป็นในการเลือกชำระหนี้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

นอกระบบ	

	 	 สูตรการหาผลกระทบส่วนเพิ่ม	 (marginal	 effects)	

สามารถหาได้ดังต่อไปนี้	

	 	 marginal	effects	ของ	Xi		=		∂P		=	 e
Zi
	 *				Xi	 				(7)				

	 	 	 	 	 	 	 	 	 				∂X			(1	+	e
Zi
)
2 

	 	 ผลกระทบส่วนเพิ่มของตัวแปรปัจจัยสัดส่วนมูลค่าหนี้ที่

ต้องชำระต่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบต่อมูลค่าหนี้

ทั้งหมด	(X6)	ได้ผลดังนี้	

 

	 marginal	effects	ของ	X6	=	 		∂P	

	 	 	 	 	 		 	 	 	 		∂X6 

	 	 	 	 =	 	e
Z
							*	X6  

	 	 	 	 		(1	+	e
Z
)
2 

	 	 	 	 =	 					e
0.3816			

					*	0.15	

	 	 	 	 			 (1	+	e
0.3816

)
2 

	 	 	 	 =	 0.0362	

 

	 	 ตัวแปรปัจจัยสัดส่วนมูลค่าหนี้ที่ต้องชำระต่อโครงการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบต่อมูลค่าหนี้ทั้งหมด	 (X6)	 มีผล

กระทบส่วนเพิ่ม	(marginal	effects)	เท่ากับ	0.0362	ซึ่งตัวแปรนี้

มีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	 95	 และมีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางตรงข้ามกับความน่าจะเป็นในการชำระคืนหนี้โครงการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	กล่าวคือยิ่งถ้าเกษตรกรมีมูลค่าหนี้ที่

ต้องชำระต่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบน้อยลงเท่าใด	

จะมีผลต่อความน่าจะเป็นในการชำระคืนหนี้โครงการแก้ไขปัญหา

หนี้สินนอกระบบมากขึ้น	 โดยถ้าสัดส่วนมูลค่าหนี้ที่ต้องชำระต่อ

โครงการ	 (X6)	 ลดลง	 1	 บาท	 จะส่งผลให้ความน่าจะเป็นในการ

ชำระคืนหนี้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบเพิ่มขึ้น	 3.62	

บาท	
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ผลกระทบส่วนเพิ่มของตัวแปรปัจจัยสัดส่วนขนาดที่ดินของตนเอง

ต่อที่ดินทำกินทั้งหมด	(X7)	ได้ผลดังนี้	

	 	 marginal	effects	ของ	X7	=	 		∂P	

	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		∂X7 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	 			e
Z
															*	X7  

	 	 	 	 			 		 	 	 	 				(1	+	e
Z
)
2	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	 			e
0.3816

	 	 	*	0.45	

	 	 	 	 			 	 	 	 	 		(1	+	e
0.3816

)
2 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	 0.1086	

	 	 ตัวแปรปัจจัยสัดส่วนขนาดที่ดินของตนเองต่อที่ดินทำกิน

ทั้งหมด	 (X7)	 มีผลกระทบส่วนเพิ่ม	 (marginal	 effects)	 เท่ากับ	

0.1086	 ซึ่งตัวแปรนี้มีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	 95	

และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความน่าจะเป็นในการชำระ

คืนหนี้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	 กล่าวคือยิ่งถ้า

เกษตรกรมีขนาดที่ดินของตนเองต่อที่ดินทำกินทั้งหมดมากเท่าใด	

จะมีผลต่อความน่าจะเป็นในการชำระคืนหนี้โครงการแก้ไขปัญหา

หนี้สินนอกระบบมากขึ้นด้วย	 โดยถ้าสัดส่วนขนาดที่ดินของตนเอง

ต่อที่ดินทำกินทั้งหมดเพิ่มขึ้น	 1	 ไร่	 จะส่งผลให้ความน่าจะเป็นใน

การชำระคืนหนี้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบเพิ่มขึ้น	

10.86	บาท	

 

สรุปและอภิปรายผล 
	 	 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร

ที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบมีทั้งหมด	2	ปัจจัย	

ปัจจัยแรก	 คือ	 ตัวแปรปัจจัยสัดส่วนมูลค่าหนี้ที่ต้องชำระต่อ

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบต่อมูลค่าหนี้ทั้งหมด	มีความ

สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความน่าจะเป็นในการชำระคืนหนี้

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	 ถ้าเกษตรกรมีขนาดที่ดิน

ของตนเองต่อที่ดินทำกินทั้งหมดมากขึ้นเท่าใด	 จะมีผลต่อความน่า

จะเป็นในการชำระคืนหนี้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ

มากขึ้นด้วย	 โดยคาดการณ์ได้ว่าลูกหนี้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้

นอกระบบมีความน่าจะเป็นที่จะชำระคืนหนี้โครงการแก้ไขปัญหา

หนี้นอกระบบเท่ากับ	0.5936	หรือร้อยละ	59.36	ปัจจัยที่สอง	คือ	

ตัวแปรปัจจัยสัดส่วนมูลค่าหนี้ที่ต้องชำระต่อโครงการมีความ

สัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับความน่าจะเป็นในการชำระคืนหนี้

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	ยิ่งถ้าเกษตรกรมีมูลค่าหนี้ที่

ต้องชำระต่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบน้อยลงเท่าใด	

จะมีผลต่อความน่าจะเป็นในการชำระคืนหนี้โครงการแก้ไขปัญหา

หนี้สินนอกระบบมากขึ้น	 จากผลการศึกษานี้ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำ

สัญญากู้เงินของ	 ธ.ก.ส.	 สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในการ

พิจารณาการกำหนดงวดชำระให้เหมาะสมกับความสามารถของ

เกษตรกรได้	 และแม้ว่าปัจจัยการเข้ารับการอบรมหลักสูตร

เศรษฐกิจพอเพียงจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการ

ชำระหนี้ของเกษตรกร	 แต่จากการวิเคราะห์งบประมาณบางส่วน

ในการนำความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมด้านเศรษฐกิจพอ

เพียงมาใช้ในครัวเรือนของเกษตรกร	 ชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรมีการ

เปลี่ยนแปลงทางรายได้อย่างมีความคุ้มค่า	 โดยมีผลประโยชน์สุทธิ

จากการปรับเปลี่ยนเฉลี่ยครัวเรือนละ	 13,716.00	 บาทต่อปี	 ซึ่ง

เกิดจากส่วนต่างระหว่างการประหยัดต้นทุน	 และต้นทุนใหม่ที่เกิด

ขึ้นในครัวเรือนเฉลี่ยปีละ	 16,256.00	 บาท	 2,540.00	 บาท	 ตาม

ลำดับ		

 

ข้อเสนอแนะ 
	 	 1.	ควรเพิ่มจำนวนตัวอย่างในการเก็บแบบสอบถาม	

	 	 2.	เพิ่มการศึกษาปัญหา	และอุปสรรคของเกษตรกรในการ

ชำระหนี้	

	 	 3.	 ติดตาม	 สนับสนุนการนำความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการ

อบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน	
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วัฒนธรรมขนมหวานริมบาทวิถีในกรุงเทพมหานคร 

‘Street Desserts Culture in Bangkok’ 
 

ธนภูมิ  อติเวทิน  

คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

 

บทคัดย่อ 
	 	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลาย	 การคงอยู่	 ตลอดจนกระบวนการปรับตัวของวัฒนธรรมขนมหวานริมบาท

วิถีในกรุงเทพมหานคร	 ในฐานะที่ขนมหวานเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่คู่กับกิจวัตรการบริโภคในชีวิตประจำวันของผู้คนมาเป็นเวลาช้านาน	 โดย

ลักษณะสำคัญสามประการของขนมหวานริมบาทวิถีได้แก่	ราคาถูก	ให้ความสะดวกด้านเวลาในการประกอบอาหาร	การรับประทาน	การ

พกพาไปยังสถานที่ต่าง	 ๆ	 และ	 ให้ความเป็นเอกลักษณ์ของรสชาติ	 ความจริงแท้ทางวัฒนธรรมและเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้วิถีการ

บริโภคในวัฒนธรรมนั้น	ๆ		

	 	 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนามตามพื้นที่ต่างๆ	 ในกรุงเทพมหานครพบว่า	 ขนม

หวานริมบาทวิถีมีความหลากหลายสูงมาก	ทั้งจากการจำแนกตามพื้นที่ขายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆ	

ความแตกต่างของขนมที่จำหน่ายในสถานที่เดียวกัน	ตามช่วงเวลาเช้า	กลางวัน	 เย็นและกลางคืน	ทั้งนี้	นอกจากขนมหวานแบบไทยและ

ขนมหวานอื่นๆ	ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติที่มีการติดต่อกับประเทศไทยมาตั้งแต่ในอดีต	 เช่น	จีน	อินเดีย	มุสลิม	 ในปัจจุบันก็

ยังมีขนมหวานต่างชาติอีกหลายชนิดที่เพิ่งปรากฏขึ้นและเป็นทิ่นิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของกระแสการบริโภค

วัฒนธรรมตะวันตก	ญี่ปุ่น	หรือเกาหลี	โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นหรือเยาวชน				

	 	 นอกจากนั้น	 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการคงอยู่

ของขนมหวานริมบาทวิถี	 ได้แก่	 ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 การขาดแคลนพื้นที่ขายจากนโยบายจัดระเบียบทางเท้า	 การปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่มองว่า	 การรับประทานขนมหวานเป็นพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์	 ภาพลักษณ์ของขนม

ริมบาทวิถีที่อาจดูไม่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสุขอนามัย	 รวมไปถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่ทำให้ขนมต่างๆ	 มีการ

ดัดแปลงส่วนผสม	 รสชาติ	 หรือกระบวนการทำขนมที่แตกต่างไปจากต้นตำรับเดิม	 ซึ่งอาจส่งผลให้การรับรู้ความจริงแท้ทางวัฒนธรรม

ของวิถีการบริโภคผ่านขนมหวานลดลงได้ในอนาคต				

 

คำสำคัญ	:	ขนมหวาน	วัฒนธรรม	การบริโภค	บาทวิถี	
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Abstract 
	 	 This	 research	 aimed	 to	 study	 diversity,	 existence	 and	 adaptation	 process	 of	 street	 desserts	 culture	 in	

Bangkok	 as	 desserts	 have	 been	 associated	with	 daily	 consumption	 routines	 for	 a	 long	 time.	 Three	 distinctive	

features	of	street	desserts	consisted	of	their	economical	prices,	convenience	in	preparing,	eating	and	taking	away	

and	the	unique	taste	that	could	be	related	with	opportunity	for	the	individual	to	learn	cultural	authenticity	and	

ways	of	consumption.					

	 	 The	research	results	from	documental	analysis	and	field	study	including	observation	and	in-depth	interview	

revealed	that	there	was	a	high	level	of	diversity	of	street	desserts	in	Bangkok	which	could	be	classified	by	several	

categories	 including	 selling	 areas	 represented	 uniqueness	 of	 each	 sub-culture	 group.	 Also	 for	 one	 same	 place	

usually	has	different	desserts	sold	according	to	the	time	period	of	the	day	comprising	of	morning	time,	day	time,	

evening	 and	 night	 time.	 In	 addition	 to	 Thai	 and	 ordinary	 foreign	 desserts	 derived	 from	 cultural	 assimilation	

between	Thailand	and	Asian	countries	such	as	China,	India	and	middle	east,	there	were	also	new	foreign	desserts	

introduced	and	have	been	very	popular	especially	popular	among	 teenagers	or	young	adults;	 for	example,	 the	

western,	Japanese	and	Korean	desserts.		

	 	 Moreover,	the	recent	economic	and	socio-cultural	changes	which	have	been	regarded	as	the	crucial	factors	

threatening	of	street	desserts	were	escalating	prices	of	raw	materials,	lacking	of	selling	spaces	among	vendors	due	

to	the	government	policy	to	reorganize	the	pavements,	the	habits	of	eating	desserts	that	have	been	thought	not	

appropriate	 for	maintaining	 good	health,	 images	of	 street	desserts	 typically	 associated	with	 inadequate	hygiene	

and	 the	 impact	 of	 consumer	 culture	 that	 eventually	 resulted	 in	 distortion	 of	 cultural	 authenticity	 through	

individual’s	consumption	as	a	 lot	of	desserts’	 receipts,	 ingredients	and	baking	processes	have	been	changed	 in	

order	to	satisfy	the	customers’	demands.				

 

Keywords :	Desserts,	Culture,	Consumption,	Pavements				
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บทนำ 
	 	 ‘Food	 touches	 everything	 important	 to	 people:	

it	marks	social	difference	and	strengthens	social	bonds’	

	 	 ถ้าหากเราพิจารณาถึงคำจำกัดความของวัฒนธรรมที่อาจมี

ผู้ให้คำนิยามที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป	 แต่ในความหมาย

โดยรวมที่มีการให้มุมมองของวัฒนธรรมในฐานะของสิ่ งที่

แสดงออกถึงการปรับตัวของมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมที่คนอยู่

อาศัย	 รวมถึงเป็นเครื่องมือหรือสื่อกลางของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ระหว่างบุคคล	 ทั้งในระดับกลุ่มขนาดเล็กหรือในสังคมขนาดใหญ่	

ดังนั้น	 ในมุมมองของวัฒนธรรมนั้นอาจมีการสื่อออกมาในลักษณะ

รูปธรรมได้หลากหลาย	 เช่น	 ภาษา	 ศาสนา	 ค่านิยม	 ความเชื่อ	

ศิลปะการแสดง	 โดยเฉพาะในส่วนของแบบแผนความเชื่อและ

พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการบริโภคและอาหารการกิน	 อาจจัดได้ว่า

เป็นเครื่องหมายที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและโดดเด่นในแต่ละกลุ่มเชื้อชาติหรือ

ชาติพันธุ์นั้น	ๆ	ได้อย่างชัดเจน	

	 	 สำหรับประเทศไทยเองนั้น	 ได้รับการยอมรับและเป็นที่

รู้จักเป็นอย่างดี	 ทั้งในกลุ่มชาวไทยและชาวต่างประเทศถึงความ

หลากหลายของวัฒนธรรมอาหาร	 เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ทาง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ซึ่งส่งผลต่อความหลาก

หลายของวัฒนธรรมอาหาร	 โดยมีการแบ่งประเภท	 จำแนกแยก

ย่อยไปตามเกณฑ์ต่าง	ๆ	ได้เป็นจำนวนมาก	เช่น	ตามลักษณะของ

พื้นที่	 ตามฤดูกาล	 ตามลักษณะของกลุ่มชาติพันธุ์	 ตามระดับของ

ชนชั้นทางสังคมและอื่นๆ	 และแม้ว่าในปัจจุบัน	 จากการพัฒนา

ทางสังคมที่กระบวนการของการกลายเป็นเมือง	 (Urbanization)	

และการพัฒนาความทันสมัยตามกระแสสั งคมตะวันตก	

(Modernization)	 จะส่งผลกระทบให้วัฒนธรรมอาหารการกินพื้น

บ้านหรือในท้องถิ่นต่าง	 ๆ	 เกิดการเปลี่ยนแปลง	 เช่น	 การ

เปลี่ยนแปลงในสูตรของการทำขนมไทยที่มีความพยายามในการ

ลดส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลให้น้อยลงเพื่อตอบสนองความต้องการใน

การดูแลสุขภาพของผู้บริโภคยุคใหม่	 หรือ	 การสูญหายไปของ

อาหารและขนมบางอย่างที่มีขั้นตอนในการทำที่ซับซ้อนหรือไม่

เหมาะกับรสนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันก็ตาม	 แต่การเติบโตของ

อาหารในรูปของธุรกิจในประเทศไทยกลับไม่ได้มีแนวโน้มที่ลด

น้อยถอยลงไปอย่างใด	 แต่กลับมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง	

	 	 ทั้งนี้	 ในความหลากหลายของอาหารในประเทศไทยที่มีอยู่

เป็นจำนวนมากนั้น	 เฉพาะในส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอาจ

จัดได้ว่า	 เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของอาหารอยู่ในระดับสูง

มาก	 ด้วยเหตุที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ของประเทศที่มีผู้คนจากถิ่นที่

อยู่ต่างๆ	อาศัยอยู่ร่วมกัน	จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจนักที่เราจะสังเกต

เห็นร้านจำหน่ายอาหารประจำภูมิภาคกระจายตัวอยู่ทั่วไป	 หรือ

อาจมีการกระจุกตัวอยู่เป็นจำนวนมากในย่านที่มีประชากรจาก

พื้นที่นั้น	 ๆ	 อาศัยอยู่กันมาก	 เช่น	 ร้านจำหน่ายอาหารภาคใต้ที่มี

อยู่จำนวนมากบริเวณโรงพยาบาลศิริราช	หรือย่านถนนรามคำแหง	

รวมไปถึงร้านจำหน่ายอาหารประเภทข้าวราดแกงของคนภาค

กลางที่พบเห็นได้ทั่วไป	 ทั้งนี้	 ยังไม่รวมไปถึงแผงหรือรถเข็น

จำหน่ายอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เช่น	 ส้มตำ	 ไก่ย่าง	 ข้าว

เหนียว	 ซึ่งกลายเป็นอาหารยอดนิยมของคนกรุงเทพฯ	 ไม่เฉพาะผู้

ย้ายถิ่นมาจากภูมิภาคอย่างเดียวเท่านั้น	 หากรวมไปถึงชาวต่าง

ชาติที่ทำงานหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย	 หรือร้านอาหาร

ประเภทร้านจำหน่ายอาหารตามสั่งที่พบได้ทั่วไป		

	 	 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 อาหารซึ่งกลายเป็นหัวใจสำคัญ

แห่งวิถีการบริโภคประจำวันของชาวกรุงเทพฯ	ไปแล้วก็คือ	อาหาร

ที่เรารู้จักกันในนามของ	‘อาหารริมบาทวิถี’	หรือ	‘Street	Food’	

นั่นเอง	 ซึ่งโดยความหมายทั่วไปแล้ว	 อาจหมายความถึง	 อาหาร

หรือเครื่องดื่มพร้อมรับประทาน	 เช่น	 ผลไม้	 อาหารรับประทาน

เล่น	อาหารปรุงสำเร็จและอื่นๆ	โดยที่ลักษณะสำคัญของอาหารริม

บาทวิถีก็คือ	 อาหารมักจะถูกมาจำหน่ายตามสถานที่สาธารณะ

ต่างๆ	 เช่น	 ริมทางเท้า	 ริมถนน	 หลังตลาดสด	 	 	 ย่านสถานศึกษา	

สถานีรถประจำทาง	/	รถไฟ	ชายหาด	สวนสาธารณะ	 เป็นต้น	ซึ่ง

อาหารส่วนใหญ่มักได้รับการบรรจุลงในภาชนะขนาดเล็กที่เหมาะ

กับการบริโภคในสัดส่วนที่เหมาะสมกับบุคคลและสามารถพกพา

ไปยังที่ต่างๆ	 ได้สะดวก	 เช่น	 ถ้วยพลาสติก	 ภาชนะกระดาษ	

ภาชนะโฟม	 ชาม	 ถ้วย	 ที่ใช้วัสดุตามที่กล่าวมา	 โดยที่อาหารริม

บาทวิถีเหล่านี้จะมีคุณลักษณะที่สำคัญสาม	ประการได้แก่	

	 	 1.	 เป็นอาหารที่มีราคาถูก	 เหมาะกับผู้บริโภคทั่วไป	 โดย

เฉพาะผู้ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร	

	 	 2.	 เป็นอาหารที่ให้ความสะดวกด้านเวลาในการประกอบ

อาหารและการรับประทาน	รวมถึงการพกพาไปยังสถานที่ต่าง	ๆ		

	 	 3.	 ให้ความเป็นเอกลักษณ์ของรสชาติ	 ความจริงแท้ทาง

วัฒนธรรมและเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้วิถีการบริโภคใน

วัฒนธรรมนั้น	 ๆ	 ดังนั้น	 ย่อมให้ประสบการณ์กับผู้ที่รับประทาน

อาหารเหล่านี้ได้มากกว่าการเลือกรับประทานอาหารจากร้าน

อาหารจานด่วนแบบสาขาของตะวันตก	 (Western	 Fast	 Food	

Chains)	 ซึ่งล้วนแล้วแต่จำหน่ายอาหารที่จำเจและรสชาติที่มีเพียง

อย่างเดียว	

	 	 อาหารริมบาทวิถีเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ	 (Intangible	

Cultural	 Heritage)	 ที่เปรียบเสมือนสิ่งที่เป็นตัวแทนของสังคม

วัฒนธรรมนั้นๆ	ได้เป็นอย่างดี	ซึ่งถ้าพิจารณาอย่างละเอียดอาจพบ

เพิ่มเติมว่า	 อาหารริมบาทวิถีหลายชนิดจัดว่าเป็นภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมของสังคมนั้น	 ๆ	 ซึ่งมีการเรียนรู้และถ่ายทอดติดต่อกัน

มาเป็นเวลาช้านาน	 ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป	

อย่างไรก็ตาม	 เป็นเรื่องน่าเสียดายที่การเปลี่ยนแปลงทางค่านิยม	

ธนภูมิ  อติเวทิน 
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สังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันได้ส่งให้จำนวนทายาทที่จะสืบทอด

ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารเหล่านี้จากบุคคลในรุ่นพ่อแม่

หรือญาติผู้ใหญ่เริ่มลดจำนวนลงไปเรื่อย	 ๆ	 เนื่องจากไปประกอบ

อาชีพอื่น	 ตามค่านิยมสมัยใหม่ที่มองว่า	 อาชีพขายอาหารหรือทำ

ขนมขายเป็นอาชีพที่สังคมไม่ให้คุณค่าหรือให้สถานภาพที่สูงมาก

นักเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาชีพอื่น	 ๆ	 เช่น	 แพทย์	 วิศวกร	 หรือ	

อาจารย์	ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสังคมได้มากกว่า	

	 	 จากสิ่งที่อธิบายข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา

และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาหารริมบาทวิถีในกรุงเทพ	

มหานครในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขนมหวานเป็นงานในระยะแรก	ซึ่งมี

ความหลากหลายแตกต่างกันออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในด้านของ

ชนิด	ประเภท	ที่มา	แหล่งที่จำหน่าย	รวมถึงการจำแนกตามเกณฑ์

อื่น	ๆ	ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้	 เพื่อเป็นประโยชน์ที่

จะทำให้ทราบถึงการคงอยู่และความหลากหลายของระบบขนม

หวานริมบาทวิถีในบริบทสังคมเมืองขนาดใหญ่ดังเช่นในกรณีของ

กรุงเทพมหานคร	 เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาของกระบวนการ

พัฒนาความเป็นเมืองและการพัฒนาความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการ

วิวัฒนาการของอาหารขึ้นอย่างมาก	 ทั้งในกรณีของอาหารบาง

ประเภทที่สูญหายไปแล้ว	 หรือกำลังจะสูญหายไปเนื่องจากขาดผู้ที่

จะสืบทอดวิธีการในการทำขนม	 นอกจากนั้น	 ยังรวมไปถึงการ

กำเนิดของอาหารชนิดใหม่ๆ	 ขึ้นอีกเป็นจำนวนไม่น้อยอันเป็นผล

มาจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาติต่าง	 ๆ	 จนกลายเป็น

อาหารที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นของผู้บริโภค 

ด้วยเหตุนี้	 งานวิจัยชิ้นนี้จึงจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่

ต้องการจะสนับสนุนกลยุทธ์ด้านอาหารกับการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจที่ผนวกเข้ากับกิจกรรมอื่น	ๆ	เช่น	การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในเขตเมือง	ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต	

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
	 	 1.	 เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาหารริมบาทวิถีใน

ส่วนของขนมหวานที่ปรากฏในบริบทของกรุงเทพมหานครใน

ปัจจุบันและจัดประเภทออกมาเป็นหมวดหมู่ตามเกณฑ์ที่เหมาะสม 

	 	 2.	 เพื่อนำเสนอแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนา

วัฒนธ ร รมอ าหา ร ริ มบ าทวิ ถี ใ น ส่ ว นขอ งขนมหว าน ใน

กรุงเทพมหานครเพื่อตอบสนองแนวคิดในด้านการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	

 

ขอบเขตของการวิจัย 
  ในการศึกษาวัฒนธรรมอาหารริมบาทวิถีในกรุงเทพมหานคร

นั้น	 จะให้ความสำคัญกับวิธีการศึกษาใน	 2	 แนวทางหลักได้แก่	

การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากแหล่งข้อมูลเอกสารต่างๆ	 ที่

เกี่ยวข้อง	เพื่อทำความเข้าใจกับความหลากหลายของระบบอาหาร

ในกรุงเทพมหานครให้เกิดภาพที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดย

เฉพาะในส่วนของขนมหวาน	 อนึ่ง	 เนื่องจากระบบอาหารของ

กรุงเทพซึ่งเป็นมหานครขนาดใหญ่จัดได้ว่ามีความซับซ้อนเป็น

อย่างมาก	 ด้วยเหตุนี้	 ผู้วิจัยจึงประสงค์จะเริ่มทำการศึกษาจาก

ขอบเขตของขนมหวานก่อนเป็นขั้นตอนแรก	 แล้วจึงอาจมีการ

ขยายไปเป็นการศึกษาในส่วนของอาหารคาวต่อไป	 จากนั้นจึง

เป็นการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลในภาคสนามเกี่ยวกับอาหารริมบาท

วิถีต่างๆ	 ในกรุงเทพมหานคร	 โดยประกอบกับวิธีการสัมภาษณ์เชิง

ลึ กและสั ง เ กตการณ์ ข้ อมู ลภาคสนามตามลั กษณะของ

ปรากฏการณ์จริงเพื่อให้เกิดภาพของลักษณะปรากฏการณ์ที่เป็น

จริงในกรณีศึกษาตามสถานที่ต่างๆ	

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. วิธีดำเนินการวิจัย	จะแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ	ดังนี้	

  ขั้นตอนที่ 1 :	 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ	 ที่

เกี่ยวข้องได้แก่	

	 	 1)	 ข้อมูลเอกสารที่ได้มีการศึกษาและรวบรวมไว้โดย

บุคคลและหน่วยงาน	 ทั้งในลักษณะของงานศึกษาวิจัย	 หนังสือ	

บทความ	 สารคดีสั้นและอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและขนมใน

ประเทศ	โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร	รวมถึง	ข้อมูลจากสื่อประ

เภทอื่นๆ	 เช่น	 รายการโทรทัศน์	 รายการสารคดี	 เกี่ยวกับวิถีชีวิต

และความเป็นอยู่ของผู้คนต่างๆ		

	 	 2)	 การเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อ

รวบรวมข้อมูลของขนมหวานริมบาทวิถีประเภทต่างๆ	 รวมไปถึง

การสัมภาษณ์เชิงลึกบางส่วนกับผู้ค้าขนมหวานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี

ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	

  ขั้นตอนที่ 2	 :	การวิเคราะห์ข้อมูล	จะใช้วิธีการสังเคราะห์

ข้อมูลและทำการจัดหมวดหมู่	 แยกประเภทของข้อมูลทั้งหมดเพื่อ

ทำการวิเคราะห์และจัดประเภทของขนมหวานริมบาทวิถีใน

กรุงเทพมหานคร	 โดยทำการจัดแบ่งประเภทและหมวดหมู่ตาม

ความเหมาะสม	 เช่น	 ตามแหล่งจำหน่าย	 ที่มา	 ลักษณะของกลุ่ม

ชาติพันธุ์	 ช่วงเวลาตามฤดูกาลที่จำหน่าย	 ให้เข้ากับกรอบของ

แนวคิดหลักของงานวิจัยจากมุมมองด้านมานุษยวิทยาและ

วัฒนธรรมศึกษา	โดยแบ่งกระบวนการวิเคราะห์ออกเป็น	4	ขั้นตอน 

ได้แก่	

	 	 •	 การจัดระบบข้อมูล	

	 	 •	 การจัดแยกหมวดหมู่	รูปแบบและหัวข้อ	

	 	 •	 การหาตัวเลือกในการอธิบายข้อมูล	

	 	 •	 การเขียนรายงานวิจัย	

  ขั้นตอนที่ 3 :	 การนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม	

สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม

วัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหัวข้อของการวิจัย	

ธนภูมิ  อติเวทิน 
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ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
  รูปแบบ แบบแผน นิสัยการกินของคนไทยจากอดีต

จนถึงปัจจุบัน 

	 	 จากการศึกษาพบว่า	 คนไทยส่วนใหญ่มักจะบริโภคอาหาร

ที่มีในท้องถิ่น	โดยมีข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย	ทั้งในอดีตและ

ปัจจุบัน	 ซึ่งมีทั้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียว	 และกินร่วมไปกับสิ่งที่

เรียกว่า	 ‘กับข้าว’	 เพื่อช่วยเพิ่มรสชาติและคุณค่าให้กับอาหาร	 ซึ่ง

ประกอบด้วยอาหารหลายๆ	 ชนิด	 แล้วแต่ที่จะมีในท้องถิ่นหรือ

สามารถหามาได้	เช่น	เนื้อสัตว์ต่าง	ๆ	ปลา	ปู	หอย	ไข่	และผักต่าง	ๆ 

ทั้งนี้	คนไทยกินอาหารวันละ	3	มื้อ	ประกอบด้วย	มื้อเช้า	มื้อกลาง

วันและมื้อเย็น	 และอาจจะมีอาหารว่างบ้างตามแต่ฐานะและความ

ต้องการของแต่ละบุคคล	 รูปแบบการรับประทานอาหารของคน

ไทยมักจะวางกับข้าวเอาไว้ตรงกลาง	 เรียกกันว่า	 ‘สำรับกับข้าว’	

แต่ละคนจะมีจานข้าวสุกอยู่ด้านหน้า	 หรือถ้าเป็นการรับประทาน

ข้าวเหนียวก็อาจใช้ภาชนะรวม	 เช่น	 กระติ๊บ	 แล้วจึงหยิบแบ่งออก

มา	 แล้วค่อยรับประทานกับข้าวที่ตั้งอยู่ตรงกลาง	 การรับประทาน

ข้าวแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย	 ข้อดีก็คือ	 สมาชิกในครอบครัวจะ

ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันระหว่างรับประทานอาหาร	 เป็นการ

ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้ทางหนึ่ง	 แต่ข้อเสียก็

คือ	ผู้รับประทานมีโอกาสที่จะเลือกรับประทานหรือไม่รับประทาน

อาหารที่เป็นกับข้าวตามใจชอบของตนเอง	 และอาจไม่เลือกรับ

ประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าหากขาดความรู้ในด้าน

อาหารและโภชนาการที่จำเป็น	

	 	 นอกจากนั้น	 อาจมีในบางกรณีที่ในบางครอบครัว	 สมาชิก

แต่ละคนอาจมีช่วงเวลาในการรับประทานอาหารที่ไม่ตรงกัน	บาง

ครอบครัว	 โดยเฉพาะครอบครัวในชนบท	 อาจให้ความนับถือพ่อ

บ้านในฐานะของผู้นำครอบครัวได้รับประทานอาหารก่อน	 ผลที่

ตามมมาก็คือ	 เด็กและผู้หญิงอาจได้อาหารในปริมาณหรือคุณภาพ

ที่ด้อยกว่า	 ทั้งนี้เอง	 ก็ขึ้นอยูกับอีกหลายปัจจัยด้วยกัน	 สำรับ

กับข้าวจะมีน้อยหรือมากอย่างก็ตามแต่ฐานะทางครอบครัว	 แต่

โดยหลักปกติแล้ว	 ส่วนมากสำรับก็จะประกอบด้วยแกงต่างๆ	 อาจ

เป็นแกงจืด	 แกงเผ็ด	 แกงส้ม	 รวมไปถึงผักประเภทต่างๆ	 หรือยำ	

บางครั้งก็อาจจะมีอาหารอื่น	ๆ	เช่น	ปลาเค็ม	ห่อหมก	เป็นต้น	ซึ่ง

มักจะนำมารับประทานเป็นพวกเครื่องเคียงและเครื่องจิ้ม	 โดยสิ่ง

สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ	น้ำพริกซึ่งมีจำนวนมากมากหลายชนิด	บาง

ครั้งก็อาจเป็นพวกหลนต่างๆ	 กับข้าวไทยอาจทำออกมาได้เป็น	

100	 ชนิดที่ไม่ซ้ำกัน	 เนื่องจาก	 เนื้อสัตว์ที่นำมาใช้ประกอบอาหาร

มีหลายชนิด	ผักผลไม้เองก็มีอย่างอุดมสมบูรณ์	ไม่ขาดแคลนตลอด

ทั้งปี	 สำหรับของหวานส่วนใหญ่ก็มักเป็นผลไม้ หรือไม่ก็เป็น

ขนมหวาน ซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิดด้วยกัน ส่วนใหญ่มักทำ

มาจากแป้ง น้ำตาล และกะทิ อาจมีไข่หรือถั่วอยู่ด้วย หรือบาง

ครั้งก็เป็นการนำผลไม้มาทำเป็นขนมหวาน 

วิวัฒนาการของอาหารไทย 

	 	 ในอดีตคนไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมักมีการกินอย่าง

ง่าย	 ๆ	 ได้เวลาอาหารเมื่อใดก็ยกสำรับมารับประทานกัน	 โดยมี

กับข้าวหลักไม่กี่อย่าง	 และคนในสมัยก่อนมักนิยมใช้มือในการรับ

ประทานข้าวกัน	 อาหารที่เป็นของเหลว	 เช่น	 แกง	 น่าจะเป็น

อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่สังคมไทยได้รับมาภายหลังเสียมากกว่า	

ไม่ใช่ลักษณะดั้งเดิมของวิถีชีวิตแบบไทย	 แต่อาจเป็นสิ่งที่ได้รับมา

จากกระแสวัฒนธรรมจีน	 เนื่องจากในอดีต	 กะทะเหล็กถูกส่งมา

จำหน่ายทางเรือสำเภาจากประเทศจีน	 รวมไปถึงลังถึงสำหรับนึ่ง

ด้วย	 ทั้งนี้	 คนไทยมักมีคำสนทนาที่ใช้ทักทายกันอย่างติดปากว่า	

‘กินข้าวกินปลาแล้วหรือยัง’	 ข้าวจึงเป็นอาหารหลักและปลาเป็น

แหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญ	 โดยปลาสามารถนำมาประกอบ

อาหารได้ทั้งในรูปของปลาแห้ง	 ปลาเค็ม	 แล้วนำมา	 ปิ้ง	 ย่าง	 เป็น

อาหารไว้รับประทานกับข้าว	 วิธีประกอบอาหารก็ทำด้วยขั้นตอน

ง่ายๆ	ไม่ยุ่งยากซับซ้อนตามที่ได้กล่าวไปแล้ว	

	 	 เรื่องราวความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีตมีข้อมูลหลักฐาน

ไม่มากนัก	เริ่มมีการบันทึกอย่างเป็นทางการและถ่ายทอดให้คนรุ่น

หลังทราบในสมัยรัตนโกสินทร์	 โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่	 3	 ซึ่ง

ลักษณะสังคมไทยในสมัยนั้นเป็นสังคมของประเทศกสิกรรม	

ประชากรยังมีจำนวนไม่มาก	 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ด้วยการเป็นชาวนา	 ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ	 การคมนาคมมักใช้เส้น

ทางสัญจรทางน้ำ	ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวแบบขยาย	โดย

มีญาติพี่น้องปลูกบ้านเรือนอยู่ในบริเวณเดียวกัน	 ผู้ชายทำกิจกรรม

นอกบ้าน	 ส่วนผู้หญิงจะทำงานบ้านและเลี้ยงดูบุตร	 การติดต่อกับ

ต่างประเทศยังมีจำกัด	 อาหารการกินของคนไทยสมัยนั้นมีความ

อุดมสมบูรณ์	 เน้นการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก	 ผักผลไม้ก็มี

จำนวนมากและหลากหลาย	 ปลาเป็นอาหารเนื้อที่บริโภคมากที่สุด	

อาหารส่วนใหญ่มีที่มาจากแหล่งธรรมชาติ	 ไม่มีระบบการซื้อขายที่

แน่นอน	ขนมหวานเป็นของกินที่ไม่ได้รับประทานกันอย่างแพร่

หลายนัก ไม่นิยมรับประทานตามโอกาสทั่วไป ยกเว้นเมื่อมีงาน

มงคลหรือเทศกาลต่าง ๆ ขนมไทยประกอบไปด้วยวัตถุดิบหลัก

ได้แก่ แป้ง น้ำตาล และมะพร้าว  

  ที่มาของคำว่าขนม 

	 	 คำว่า	 ‘ขนม’	 มาจากคำสองคำที่ผสมกัน	 คือ	 ‘ข้าวหนม’	

กับ	 ‘ข้าวนม’	 คำว่าข้าวหนมนั้นคือ	 ข้าวผสมกับน้ำอ้อย	 น้ำตาล	

โดยคำว่า	หนม	แปลว่า	หวาน	ข้าวหนมก็แปลว่าข้าวหวาน	ต่อมา

เรียกสั้น	 ๆ	 เร็ว	 ๆ	 จึงเพี้ยนกลายเป็นขนมไป	 ส่วนที่ว่ามาจากข้าว

นม	 (ข้าวเคล้านม)	 มาจากคนแขกเพราะว่าอาหารของแขกบาง

ชนิดใช้ข้าวผสมกับนมอย่างกับข้าวมธุปายาสของแขกโบราณ	 (ดัง

ที่นางสุชาดาทำถวายพระพุทธเจ้าเมื่อตอนตรัสรู้ก็ว่าเป็นข้าวหุงกับ

นม	และเช่นเดียวกัน	เมื่อพูดสั้นๆและเร็วๆจึงเพี้ยนกลายเป็นคำว่า	

‘ขนม’	แทน	

ธนภูมิ  อติเวทิน 
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72			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2556 - พฤษภาคม 2556

  ขนมชนิดแรกของคนไทย 

	 	 มีหลักฐานซึ่งปรากฏอยู่บนศิลาจารึกได้กล่าวถึงชื่อขนม

ไทยไว้	 4	 ชนิด	 แต่ไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าอยู่ในสมัยใด	 ขนมดั้งเดิมของ

คนไทยในสมัยนั้นก็คือ	 ขนม	 4	 ถ้วย	 ได้แก่	 เม็ดแมงลัก	 ลอดช่อง	

ข้าวตอกและข้าวเหนียว	ซึ่งจะตักใส่มาในถ้วย	โดยมีน้ำกะทิแยกไว้

ให้เติมต่างหาก	 ใครชอบอะไรก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบ	 จาก

หลักฐานดังกล่าวเชื่อว่าอาจเกิดในแผ่นดิน	 สมเด็จพระนารายณ์

มหาราช	 ประมาณปี	 พ.ศ.	 2215-2220	 ขณะนั้นบ้านเมืองอยู่ใน

ความสงบสุขไม่มีศึกสงคราม	 ราษฎรอยู่กันอย่างผาสุกแผ่นดินมี

ความอุดมสมบูรณ์	 การเพาะปลูกเจริญงอกงามได้ผลผลิตดีโดย

เฉพาะข้าวเจ้า	 ซึ่งปลูกกันทั่วราชอาณาจักร	 มีบริโภคกันอย่าง

เหลือเฟือ	 จนมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกับต่างประเทศทั้งประเทศ

แถบตะวันตกและในเอเชียด้วยกัน	

	 	 เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว	 หลังจากนวดข้าวหรือช่วยกันทำงาน

ต่างๆเสร็จแล้ว	 พวกผู้หญิงจะเตรียมขนมทั้งสี่ชนิดนี้ไว้เลี้ยงหลัง

เลิกงานอยู่เสมอ	 จนเรียกการเลี้ยงขนมแบบนี้ว่า	 “ประเพณี	 4	

ถ้วย”	ขนมไทยทั้ง	4	ชนิดนี้จะมีส่วนผสมหลักอยู่เพียง	3	อย่าง	คือ	

แป้ง	(ที่มาจากข้าวเจ้า)	กะทิและน้ำตาลเท่านั้น	ซึ่งขนมของคนไทย

ในยุคต่อ	ๆมาก็ยังคงมีส่วนผสมทั้งสามส่วนนี้ประกอบอยู่ด้วยเสมอ		

 

ผลการศึกษา 
  การสำรวจร้านค้าขนมหวานย่านดิโอลด์ สยาม พลาซ่า 

	 	 จากการสำรวจพื้นที่บริเวณชั้นที่	 1	 ของห้าง	มีกิจกรรมจัด

ซุ้มขนมไทย	 รูปแบบคล้ายกับการจัดนิทรรศการ	 แต่เป็นการจัด

กิจกรรมตลอดทั้งปี	 ผู้ที่ต้องการนำขนมมาขายจะต้องผ่านเกณฑ์ที่

ทางห้างฯ	 กำหนดไว้และเสียค่าเช่าซุ้มขนมหวานซุ้มละ	 30,000	

บาทต่อเดือน	ซึ่งจากการสำรวจมีร้านจำหน่ายดังนี้	

	 	 1.	 ร้านขนมเบื้อง	 ซึ่งมีวิธีการทำแบบดั้งเดิมและแบบสมัย

ใหม่	 สูตรการทำเป็นมรดกตกทอดมาจากคุณยาย	 ศึกษาโดยการ

สังเกต	 จำ	 และนำมาทดลองทำเองจึงไม่มีสูตรตายตัว	 ซึ่งสูตร

ดั้งเดิมนั้นจะมีครีมน้อย	คนที่มาซื้อจะมีอายุ	30	ปีขึ้นไป	ส่วนแบบ

สมัยใหม่นั้นจะมีครีมเยอะเพื่อที่จะทำให้มีรสชาติหวานเป็นการ

เจาะกลุ่มตลาดวัยทำงาน	

	 	 2.	 ร้านขนมทองม้วนและขนมทองม้วนสด	 วิธีการทำและ

สูตรเจ้าของเป็นผู้คิดขึ้นเอง	 ในการผสมแป้งให้ได้รสชาติ	 ส่วนการ

จำหน่ายจะมีลูกจ้างเป็นคนจำหน่าย	 ลูกค้าส่วนมากจะเป็นผู้มีอายุ

ตั้งแต่	30	ปี	ขึ้นไป	

	 	 3.	 ร้านสาคูไส้ถั่วและขนมปากหม้อไส้ผัก	 สูตรและวิธีการ

ทำสืบทอดมาจากคุณปู่และคุณย่า	 ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีอายุ	 30	 ปี

ขึ้นไป	ราคา	35	บาทต่อกล่อง	

	 	 4.	 ร้านตาเชื่อม	วิธีการทำและสูตรนั้น	 เจ้าของร้านเป็นคน

คิดค้นสูตรขึ้นมาเอง	 ขนมหวานที่จำหน่าย	 ได้แก่	 เผือกเชื่อม	 มัน

สำปะหลังเชื่อม	 มันไข่เชื่อม	 กล้วยไข่เชื่อม	 กล้วยน้ำว้าเชื่อม	

ฟักทองเชื่อม	 เป็นต้น	 ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีอายุ	 30	 ปีขึ้นไป	 ราคา

ระหว่าง	30-40	บาท	

	 	 5.	 ร้านฝอยทองแพ	 วิธีการทำและสูตรศึกษาจากคุณแม่	

ลูกค้าส่วนใหญ่มีอายุ	30	ปีขึ้นไป	ราคา	20	บาท	

	 	 6.	 ร้านขนมครกชาววัง	 วิธีการทำและสูตรมาจากบรรพ

บุรุษ	 รวมทั้งเพิ่มสูตรใหม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่ม

ขึ้น	ลูกค้าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	25-30	ปี	ราคา	30	บาท	

	 	 7.	ร้านข้าวต้มผัด	ขนมเทียน	ขนมไข่เนยสด	และขนมใส่ไส้	

วิธีการทำและสูตรได้รับตกทอดมาจากคุณยาย	 กลุ่มลูกค้ามีทุกวัย	

ราคา	15-20	บาท	

  การสำรวจร้านค้าขนมหวานย่านตลาดโชคชัย 4 เขต

ลาดพร้าว 

	 	 จากการสำรวจพื้นที่บริเวณตลาดโชคชัย	 4	 เขตลาดพร้าว	

มีร้านขนมไทยชื่อ	ร้านขนมวังเทเวศร์	สินค้าที่จำหน่าย	ได้แก่	ขนม

บ้าบิ่น	 ขนมหม้อแกงไข่	 วุ้นใบเตย	 วุ้นกาแฟ	 ข้าวเหนียวแก้ว				

ข้าวเหนียวหน้านวล	 ขนมชั้น	 สังขยา	 ทองหยอด	 ฝอยทอง						

เม็ดขนุน	ข้าวเหนียวฟักทอง	

	 	 วิธีการทำและสูตรมาจากร้านขนมบริเวณวังเทเวศร์แล้วนำ

มาปรับปรุงเอง	 จากรายชื่อขนมทำให้ทราบว่าได้มีการปรับปรุง

สูตรให้เข้ากับยุคสมัยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างผลิตภัณฑ์

ชนิดใหม่	 เช่น	 วุ้นซึ่งปกติจะพบรสชาติธรรมดาทั่วไปอย่างวุ้นใบ

เตย	ทางร้านก็ได้เพิ่มไปอีกรสชาติ	คือวุ้นกาแฟ	เพื่อสร้างทางเลือก

ให้แก่ลูกค้าและเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย	 และ

ทางร้านยังได้รับการรับรองคุณภาพการพัฒนาอาชีพจากเขต

วังทองหลาง	 ซึ่งเป็นอีกการรับรองที่ทำให้มั่นใจได้ว่าขนมของทาง

ร้านสะอาดปลอดภัย	ราคาอยู่ในระดับปานกลางตั้งแต่	7-20	บาท	

	 	 ในบริเวณตลาดโชคชัย	 4	 ก็ยังมีร้านขนมอื่นๆบริเวณใกล้

เคียงที่พบจะเป็นขนมชนิดอื่น	 ๆ	 เช่น	 เฉาก๊วย	 บัวลอยน้ำขิง		

บัวลอยไข่หวาน	 บัวลอยเผือก	 บัวลอยทอดที่ร้านที่ขายโฆษณาว่า

เป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทย	 เต้าฮวยร้อนและเย็น	 เต้าทึง	 เต้าฮวย			

ฟรุตสลัด	ขนมเทียน	(ตามเทศกาล)	ขนมเข่ง	(ตามเทศกาล)	กล้วยปิ้ง 

กล้วยเชื่อม	 มันเชื่อม	 ข้าวเหนียวสังขยา	 ข้าวเหนียวทุเรียน						

ข้าวเหนียวมะม่วง	ขนมไข่	ปาท่องโก๋	โรตีสายไหม	ไอศกรีมโบราณ	

ถั่วแปบ	ในบางช่วงของปีก็จะพบ	โรตีกรอบ	โรตีโอ่ง	ซาลาเปาทอด		

ขนมไข่	 ซึ่งมีราคาแตกต่างกันไปตามชนิดของขนมและส่วน

ประกอบ	 อีกทั้งเกี่ยวกับปัจจัยด้านราคาด้านวัตถุดิบ	 ซึ่งแตกต่าง

ตามฤดูกาลทำให้ราคาขนมแตกต่างกันไปด้วย	 เช่น	 ข้าวเหนียว

มะม่วง	หากอยู่นอกฤดูกาลก็จะมีราคาสูงประมาณ	60-70	บาทต่อ

ชุด	แต่ถ้าช่วงฤดูกาลจะอยู่ประมาณ	40-50	บาทต่อชุด	นับว่าเป็น

อีกพื้นที่หนึ่งที่แม้อาจจะเรียกไม่ได้ว่าเป็นแหล่งผลิตขนมที่มี					

ชื่อเสียง	 แต่ก็เป็นอีกย่านชุมชนหนึ่งที่มีขนมให้เลือกสรรอย่าง

ธนภูมิ  อติเวทิน 
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มากมาย	 และมีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์	 หมุนเวียนอย่าง

สม่ำเสมอนับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการขายและช่วยให้						

ผู้ประกอบการร้านค้าขนมหวานปรับตัวให้เข้ากับกระแสความนิยม

ของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี	

  การสำรวจร้านค้าขนมหวานในนิทรรศการขนมไทย

โบราณ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 

	 	 จากการสำรวจพื้นที่	 ณ	 ศูนย์ประชุมสิริกิตติ์	 ได้มีการจัด

นิทรรศการขนมไทยโบราณ	มีการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของ

ขนมไทย	จัดแสดงขนมไทยโบราณที่ในปัจจุบันพบเห็นได้ยาก	อาทิ

เช่น	 ขนมบุหลันดั้นเมฆ	 ขนมหันตรา	 ขนมเกสรชมพู่	 ขนมหัวเราะ	

ขนมน้ำตาล	(ปั้น)	ขนมสามเกลอ	ขนมโรตีสายไหม	ขนมโพรงแสม	

ขนมกง	ขนมมัสกอด	ขนมเกสรลำเจียก	ขนมหม้อตาล	และขนมจ่า

มงกุฎ	 โดยในการจัดแสดงนั้นก็มีป้ายคอยให้คำอธิบายเกี่ยวกับ

ขนมชนิดต่างๆว่ามีความหมายหรือมีความสำคัญอย่างไร	 อีกทั้งยัง

มีการจัดแสดงเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำขนมไทยในสมัยโบราณ	

ได้แก่	 มีดโบราณ	 ไม้ปาดหน้าขนม	 ที่ขูดมะพร้าว	 พิมพ์ขนม

ดอกจอก	พิมพ์ขนมทองเอก	พิมพ์ขนมครองแครง	 กรวยฝอยทอง	

กระต่ายขูดมะพร้าว	พิมพ์ขนมทองม้วน	ไม้ตีไข่โบราณ	อุปกรณ์ทำ

ซาหริ่ม	 อุปกรณ์ทำลอดช่อง	 เตาทำขนม	 ตะกร้าใส่ขนม	 รถขาย

ขนมโบราณ	 ซึ่งในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่

จะส่งเสริมให้คนไทยในปัจจุบันสนใจในขนมไทยมากขึ้นซึ่งเป็น

มรดกของชาติอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าควรจะอนุรักษ์และรักษาให้คง

อยู่สืบต่อไป	 โดยเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจาก

ประชาชนทั่วไป	 เนื่องจากขนมบางชนิดอาจไม่ได้มีการทำเพื่อ

จำหน่ายโดยทั่วไปแล้ว	

  การสำรวจร้านค้าขนมหวานบริเวณท่าน้ำวังหลัง โรงพยาบาล 

ศิริราช 

	 	 จากการสำรวจพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลศิริราชและบริเวณ

ใกล้เคียงได้แบ่งเป็น	2	พื้นที่	คือ	

	 	 1.	บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาล	

	 	 2.	บริเวณด้านข้างของโรงพยาบาล	(ด้านตลาดวังหลัง)		

	 	 ในส่วนของบริเวณหน้าโรงพยาบาลมีร้านค้าขายขนมอยู่

ประมาณ	 7	 ร้าน	 โดยจะขายขนมทั่วๆไป	 ได้แก่	 ไข่หงส์	 (ไข่เหี้ย)	

ข้าวเหนียวปิ้ง	กล้วยทอด	เผือกทอด	ขนมครก	กล้วยปิ้ง	ขนมรังผึ้ง	

ข้าวโพดปิ้ง	 จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าบริเวณนี้จะมีวิธีการทำ

หรือสูตรการทำขนมมาจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษ	 แต่ก็มีบางร้านที่

คิดค้นสูตรขึ้นเอง	 ส่วนใหญ่จะค้าขายมาได้	 5-10	 ปี	 แล้ว	 กลุ่ม

ลูกค้ากระจายทั่วไปทุกกลุ่มอายุ	 ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เดินผ่านไป

ผ่านมาหรือเข้าออกโรงพยาบาล	 ราคาของขนมอยู่ระหว่าง	 7-20	

บาท	

	 	 ส่วนบริเวณด้านข้างของโรงพยาบาล	 (ตลาดวังหลัง)	 ก็มี

ร้านค้าขายขนมอยู่เป็นจำนวนมาก	 ทั้งขนมหวานแบบไทยและ

ขนมหวานต่างชาติ	ขนมที่พบเห็นได้แก่	กล้วยปิ้ง	กล้วยทับ	กล้วย

เชื่อม	 มันสำปะหลังเชื่อม	 ข้าวเหนียวปิ้ง	 ขนมบ้าบิ่น	 ขนมบ้าบิ่น

โกโก้	ขนมบ้าบิ่นใบเตย	ขนมบ้าบิ่นดอกอัญชัน	มันทิพย์-เผือกทิพย์		

ตะโก้	 กระท้อนทรงเครื่อง	 ขนมกลีบลำดวน	 ข้าวต้มมัด	 ขนมถ้วย

สูตรโบราณ	(ทำจากน้ำตาลมะพร้าว)	ขนมเบื้อง	ขนมปุยฝ้าย	ขนม

ทองม้วน	 ขนมผิง	 ขนมเม็ดบัว	 ถั่วเขียวต้ม	 เต้าส่วน	 ข้าวเหนียว

เปียก	 สาคูถั่วดำ	 ลอดช่องแตงไทยเผือกทานกับน้ำแข็ง	 ทองหยิบ	

ทองหยอด	ฝอยทอง	เม็ดขนุน	ขนมเบื้อง	ฝอยทองเค้กช็อกโกแลต	

ข้าวปั้นสิบ	 ขนมปัง	 ขนมเค้ก	 ขนมสายไหม	 ซาหริ่ม	 ทับทิมกรอบ	

ฟักทองเชื่อม	 ขนมขี้หนู	 ขนมชั้น	 ขนมอาลัว	 ขนมช่อม่วง	 ข้าว

เหนียวตัด	 วุ้น	 ลูกชุบ	 และยังมีขนมของชาติอื่นๆ	 ได้แก่	 ซูชิ	 ทา

โกะยากิ	 โบ๊กเกี้ยไหหลำ	 เต้าหู้ทอด	 ขนมถ้วยจีนใบเตย	 (รับ

ประทานกับน้ำตาล)	 และยังมีอาหารอีกชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า	 ข้าว

แกงทอด	 ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นขนมหรือไม่	 แต่เป็นอาหาร

ของคนไทยทำมาจากข้าวและถูกคิดค้นขึ้นโดยคนไทยในการใช้

ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มคุณค่าให้กับข้าวไทย			

	 	 จากการสัมภาษณ์พบว่า	 พ่อค้าแม่ค้าขายขนมในตลาดวัง

หลังจะเรียนรู้วิธีกาหรือสูตรการทำขนมมาจากพ่อแม่หรือบรรพ

บุรุษ	 บางร้านก็คิดค้นสูตรขึ้นเองเพื่อที่จะได้ขนมชนิดใหม่ที่ช่วยให้

คนในยุคปัจจุบันรับประทานขนมมากขึ้น	 เช่น	 ขนมไทยที่มีรูปร่าง

สวยงาม	 น่ารับประทาน	 ดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าเด็กและวัยรุ่น	 แต่

ลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในแทบทุกกลุ่มอายุ	 เช่น	 บุคลากรในโรง

พยาบาล	 คนไข้	 ญาติคนไข้หรือผู้ที่ทำงานหรือเรียนอยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียง	 ราคาขนมอยู่ในระดับปานกลาง	 รสชาติอร่อยและมี

คุณภาพ	 หลายร้านได้รับการรับรองคุณภาพและความอร่อยจาก

หน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 กรุงเทพมหานคร	นอกจากนั้น	หลายร้านยัง

ได้รับความนิยมจากการมีรายการโทรทัศน์มาถ่ายทำแล้วนำไปเผย

แพร่ในรายการ	 เช่น	 ขนมปัง	 วังหลัง	 หรือการกระจายข่าวสารใน

เครือข่ายสังคมออนไลน์	เป็นต้น	

  การสำรวจร้านค้าขนมหวานบริเวณท่าพระจันทร์และ

ท่าช้าง  

	 	 จากการสำรวจพื้นที่บริเวณท่าพระจันทร์ไปจนถึงท่าช้าง

พบว่า	 มีร้านค้าขายขนมจำนวนมาก	 เช่น	 กล้วยปิ้ง	 กล้วยทับ	

ขนมเปี๊ยะ	ขนมใส่ไส้	ขนมกล้วย	ข้าวต้มมัด	ตะโก้	ขนมเบื้อง	ขนม

กะลอจี๊	 ข้าวเหนียวปิ้ง	 สาคูไส้หมู	 ขนมทองเอกไส้งาดำ	 ขนม

ทองเอกไส้ทุเรียน	 ขนมทองเอกไส้เผือก	 ข้าวเหนียวทุเรียน						

ข้าวเหนียวสังขยา	 ขนมเม็ดบัว	 สาคูเปียก	 ลอดช่อง	 มันสำปะหลัง

เชื่อม	กล้วยไข่เชื่อม	กล้วยน้ำว้าเชื่อม	

	 	 จากการสอบถามพบว่า	 พ่อค้าแม่ค้าขายขนมส่วนใหญ่

ค้าขายมามากกว่า	5	ปี	วิธีการทำหรือสูตรการทำมาจากรุ่น	พ่อแม่

หรือบรรพบุรุษ	 แต่ก็มีบางร้านที่คิดสูตรขึ้นเองรวมถึงการดัดแปลง

สูตรให้เข้ากับยุคปัจจุบันเพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อได้มากขึ้น	 กลุ่ม

ธนภูมิ  อติเวทิน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

74			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2556 - พฤษภาคม 2556

ลูกค้ายังคงมีทุกกลุ่มอายุ	 ราคาประมาณ	 5-20	 บาท	 ที่น่าสนใจก็

คือ	 รถเข็นขายขนมกะลอจี๊ที่ในปัจจุบันพบเห็นหรือหารับประทาน

ได้ยากมาก	

  การสำรวจร้านค้าขนมหวานย่านตลาดพล ู

	 	 จากการสำรวจพื้นที่ตลาดพลูได้พบเห็นร้านขนมอยู่ไม่มาก

นัก	มีทั้งร้านขายขนมไทยและขนมต่างชาติ	ได้แก่	

	 	 1.	 ร้านขนมอิ่วก้วย	 เปิดขายมา	 100	 กว่าปี	 เจ้าของร้าน

ปัจจุบันเป็นรุ่นที่	3	

	 	 2.	 ร้านขนมหวานตลาดพลู(ริมทางรถไฟ)	 	 มีขนมไทย

มากมาย	 ได้แก่	 ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง	 สังขยาฟักทอง	 วุ้นสังขยา					

วุ้นมะพร้าว	 วุ้นกะทิ	 ข้าวเหนียวตัด	 สังขยาใบเตย	 สังขยาเผือก	

ตะโก้เผือก	ตะโก้มัน	ฝอยทอง	เม็ดขนุน	ทองหยิบ	ทองหยอด	เปิด

ร้านมา	 60	 กว่าปี	 เจ้าของร้านเป็นคนคิดสูตรขึ้นเอง	 กลุ่มลูกค้า

ส่วนใหญ่อายุ	25	ปีขึ้นไป	ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ	ราคาปานกลาง 

	 	 3.	 ร้านกล้วยปิ้ง	 ตำรับชาววัง	 วิธีการทำและสูตรมาจาก			

พี่สาว	ซึ่งเมื่อก่อนเคยเรียนทำอาหารอยู่ในวัง	เปิดขายมา	10	กว่าปี 

ลูกค้าเป็นกลุ่มคนทำงาน	ราคาชุดละ	20	บาท	

	 	 4.	 ร้านกุยช่ายกิมเม้ง	 ขายขนมกุยช่ายและขนมผักกาด	

ขายมา	8	ปีแล้ว	วิธีการทำและสูตรคิดขึ้นเอง	

	 	 5.	 ร้านขนมหวานตลาดพลู	 (ริมถนน)	 ขายขนมหลายชนิด	

ได้แก่	 ฝอยทอง	 ทองหยิบ	 ทองหยอด	 เม็ดขนุน	 ขนมชั้น	 ตะโก้	

ขนมหม้อแกง	วุ้น	ข้าวเหนียวตัด	บ้าบิ่น	ฟักทอง	ถั่วกวน	เผือกกวน 

ข้าวเหนียวแก้ว	สาลี่	ข้าวเหนียวมูล	วิธีการทำและสูตรมาจากคุณยาย 

เปิดขายมาตั้งแต่	27	มิถุนายน	พ.ศ.	2532	กลุ่มลูกค้ามีทุกวัย	ส่วนใหญ่

เป็นลูกค้าประจำ	

  การสำรวจร้านค้าขนมหวานย่านตลาดนางเลิ้ง 

	 	 จากการสำรวจพื้นที่ตลาดนางเลิ้ง	 มีร้านขายขนมหลาก

หลานประเภท	 ได้แก่	 ซาลาเปา	 ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน	 สาคูไส้หมู	 ข้าว

เหนียวหน้าตั้ง	ข้าวตัง	ขนมนางเล็ด	กล้วยฉาบ	เผือกฉาบ	ขนมผิง	

ข้าวต้มมัด	ข้าวเหนียวสังขยา	ข้าวเหนียวปลาแห้ง	ข้าวเหนียวหน้า

กุ้ง	ข้าวเหนียวหน้ากระฉีก	(มะพร้าว)	ข้าวเหนียวถั่วดำ	ข้าวเหนียว

มูน	ฝอยทองแพ	ทองหยิบ	ทองหยอด	ฝอยทอง(ไข่ขาวหรือไข่แดง)	

ฝอยทองหลอด	ถั่วแปบ	(ไส้ถั่ว	ไส้กุ้ง)	ขนมใส่ไส้	ขนมต้ม	ขนมต้ม

แดง	มันสำปะหลงเชื่อม	ตะโก้	ขนมตาล	ขนมเล็บมือนาง	เป็นต้น	

  1. ร้านกล้วยเชื่อมน้องเดียร์	 ขนมที่ขายได้แก่	 มันสำปะ

หลังเชื่อม	กล้วยเชื่อม	ข้าวต้มจิ้ม	 (ข้างในมีกล้วย	โรยมะพร้าวและ

น้ำตาลเวลารับประทาน)		

  2. ร้านคุณยาย	 ขนมที่ขายได้แก่	 ขนมตาล	 มันต่อเผือก	

ตะโก้สอดไส้	คุณยายอายุ	82	ปี	ขายมาตั้งแต่	พ.ศ.	2518	ซึ่งก็คือ

ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	2	ซึ่งจากการสอบถามทำให้ทราบว่าขั้น

ตอนการทำขนมไทยนั้นยุ่งยากมีหลายขั้นตอน	 เพราะคุณยายต้อง

ใช้เวลาการเตรียมวัตถุดิบ	4	วันและอีก	3	วันถึงจะทำขนม	

  3. ร้านขายขนมแห้ง	 ขนมที่ขายได้แก่	 มะขามไม่มีเม็ด	

มะขามอมเปรี้ยว	มะขาม	3	รส	ฝรั่งหยี	มะเขือเทศอบ	มะม่วงอบ	

มะขามไอซ์ซิ่ง	 สมอ	 ฝรั่งอบ	 เปลือกส้มโอ	 เปลือกส้ม	 ลูกหยียักษ์	

สตรอเบอร์รีอบ	 มะม่วงคลุกบ๊วย	 มะม่วงหยี	 บ๊วยซีกเปรี้ยว	 บ๊วย

เส้น	กระท้อน	บ๊วยพีช	3	รส	บ๊วยหวาน	กีวี่	บ๊วยพีชเปรี้ยวหวาน	

ลูกเกดดำ	บ๊วยหิมะ	พุทราจีน	มะม่วงอมเปรี้ยว	ลูกเกดใหญ่	บ๊วย

สามรส	

  4. ร้านขนมถังทอง	 มีไส้ต่างๆ	 ให้เลือกรับประทาน	 เช่น	

ไส้ลูกเกด	ไส้ฝอยทอง	ไส้มะพร้าว	ไส้ครีม	

  5. ร้านขนมเบื้องไทย	 ข้าวเหนียวปิ้ง	 วุ้น	 มันสำปะหลัง

เชื่อม	เม็ดขนุน	กล้วยน้ำว้าเชื่อม	

	 	 จากการสอบถามร้านค้าส่วนใหญ่มีวิธีการทำหรือสูตรที่คิด

ขึ้นทำเองโดยการนำมาประยุกต์จากบรรพบุรุษหรือในวัง	 ลูกค้า

ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ	ราคาอยู่ในระดับปานกลาง	

 

สรุปผล 
	 	 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของ

กาลเวลาและสถานที่	รวมไปถึงผู้คนต่างๆ	ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง	ทั้งใน

ด้านโลกทัศน์	 ความเชื่อ	 ขนบประเพณี	 พิธีกรรมและรูปแบบการ

ดำเนินชีวิตประจำวัน	 โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

บริโภคของผู้คนในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจาก

อิทธิพลของวัฒนธรรมภายนอก	 ทั้งนี้	 ปัจจัยด้านหนึ่งที่ค่อนข้าง		

ส่งผลกระทบอย่างมากในกรณีนี้ก็คือ	 การพัฒนาทางสังคมไปสู่

สังคมสมัยใหม่	 (Modernization)	 ที่นำไปสู่การพัฒนามิติของ

ความเป็นเมือง	 (Urbanization)	 จากวิถีชีวิตที่มีความเร่งรีบและ

แข่งขันกับเวลาอยู่ตลอด	 พฤติกรรมต่างๆ	 ที่เคยเป็นแบบแผน

ดั้งเดิมที่ปฏิบัติกันสืบต่อมาในอดีต	 เช่น	 การทำอาหารรับประทาน

เองที่บ้าน	 หรือการที่สมาชิกในครอบครัวต้องมารวมกันในเวลา		

รับประทานอาหาร	 จึงกลายเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ยากขึ้น

เนื่องจากข้อจำกัดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น	 ด้วยเหตุนี้	 การตอบสนอง

ความต้องการบริโภคอาหารจึงได้ปรากฏออกมาในรูปของอาหาร

ริมบาทวิถี	 (Street	 Food)	 ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

โดยเฉพาะในเขตเมือง	 	 ขนาดใหญ่	 พร้อมกันนั้น	 ควบคู่ไปกับการ

ขยายตัวของอาหารริมบาทวิถีก็คือ	 ขนมหวานริมบาทวิถี	 ซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน	 จากขนมที่เคยทำเพื่อ

รับประทานระหว่างสมาชิกในบ้านหรือครอบครัว	 มาสู่ขนมที่

จำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป		

  ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยกับขนมไทย 

	 	 การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ	 พ.ศ.2475	 จนถึง

สงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเวียดนาม	 สภาพเศรษฐกิจและ

สังคมเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงตามระบบสากลมากขึ้น	 ต่างคน

ต่างดิ้นรนทำงานหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว	 ผู้หญิงเริ่มทำงาน

ธนภูมิ  อติเวทิน 
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นอกบ้าน	 มีบทบาทในสังคมมากขึ้นทำให้มีเวลาให้กับครอบครัว

น้อยลง	และในช่วงเวลานี้ค่านิยมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น 

คนไทยเริ่มนิยมรับประทานขนมปัง	กาแฟ	ขนมอบของชาวตะวันตก 

เพราะสามารถทำได้ง่าย	รวดเร็ว	โดยเฉพาะสมัยสงครามเวียดนาม	

อุตสาหกรรมขนมอบเริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆทำให้มีการสั่งซื้อข้าวสาลี

จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น	 และเกิดโรงงานผลิตแป้งสาลีออก

จำหน่ายสู่ตลาด	 ทั้งยังมีการส่งผู้เชี่ยวชาญไปสาธิตวิธีการทำขนม

อบหลายชนิดทั้งในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	อุตสาหกรรมในด้านนี้

จึงเป็นที่รู้จักดีในสังคมไทยตั้งแต่นั้นมา	 สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่ทำให้

ขนมไทยเริ่มเสื่อมความนิยมลงไปเรื่อย	ๆ	

	 	 ขนมไทยโบราณเริ่มที่จะสูญหายไปไม่มีให้เห็นเหมือนใน

อดีตส่วนมากขนมที่เห็นจะเป็นขนมที่ทำง่ายๆ	 ไม่ต้องใช้ความ

ประณีตบรรจงมากนัก	 และกรรมวิธีการทำขนมบางอย่างก็ลดขั้น

ตอนและถูกดัดแปลงให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	 มีการใช้สารแต่งสี	

แต่งกลิ่น	ใส่ผงฟู	ความหวานมันแบบไทยๆ	รูปร่างหน้าตาของขนม

บางอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน	

	 	 แต่เมื่อไม่นานมานี้	 คนไทยเริ่มหันมาสนใจขนมไทยมากขึ้น	

มีการนำมาเป็นของฝากกันในงานเทศกาลต่าง	 ๆ	 รวมทั้งกรม

พาณิชย์สัมพันธ์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดงานแสดง

ขนมไทยในต่างประเทศด้วย	 ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวต่าง

ประเทศกันเป็นอย่างมาก	 เพราะชาวต่างชาติเหล่านี้ต่างหลงใหล

ในเสน่ห์ของขนมไทยอยู่เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

ความละเอียดอ่อน	 การประดิดประดอย	 และรสชาติที่หอมหวาน

ชวนรับประทาน	 ความนิยมในขนมไทยของชาวต่างประเทศนั้นจะ

เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของร้านขนมไทยที่มีอยู่เกือบทุกประเทศ	

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 ยังบรรจุหลักสูตรขนมไทยใน

ภาควิชาอาหารของคณะคหกรรมศาสตร์ไว้ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้

รู้จักและหันมาสนใจขนมไทยกันมากขึ้น	 โดยเฉพาะที่โรงเรียน

ผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ(วิทยาลัยในวัง)	ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระ

ราชดำริในพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 มีหลักสูตร

วิชาชีพอาหารและขนมไทยถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจอย่าง	

กว้างขวาง	 โดยมีอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนี้สอน

โดยตรง	 เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้ถึงคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์

สมบัติของชาติให้คงอยู่ต่อไปในภายภาคหน้า	

	 	 ในขณะเดียวกัน	ภายใต้บริบทสังคมบริโภคยุคใหม่ของไทย

ได้สร้างกระบวนการที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ	 ของขนม

หวาน	 ดังที่ปรากฏจากการสำรวจและเก็บข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้	

เพราะนอกจากขนมหลายชนิดซึ่งเป็นขนมโบราณจะค่อยๆ	

สูญหายไปเนื่องจากเหตุผลนานัปการ	 ตั้งแต่การขาด	 ผู้สืบทอด

กิจการ	 ขั้นตอนในการทำที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลามาก	

ความนิยมในการรับประทานขนมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค

สำหรับขนมที่มีความหวานมันลดลง	เพื่อให้เป็นไปตามกระแสนิยม

ของสังคมที่มีความห่วงใยในปัญหาสุขภาพ	 รวมถึงมีความวิตก

กังวลต่อโรคภัยไข้เจ็บที่มากับการรับประทานและดื่มมากขึ้น	 สิ่ง

เหล่านี้ส่งผลให้ผู้ที่ประกอบอาชีพขายขนมต้องมีการปรับกลยุทธ์

ของการทำขนมเพื่อให้ยังสามารถประกอบธุรกิจอยู่ได้	 เราจึงเห็น

ขนมไทยในรูปร่างหน้าตาแบบใหม่เพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งกลายเป็นพื้น

ฐานหลักของสังคมไทยที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมบริโภค

ซึ่งประเด็นของภาพลักษณ์	 รูปร่าง	 สีสัน	 รวมไปถึงความน่าดึงดูด

ใจของการนำเสนอสินค้ากลายเป็นมิติที่ผู้ประกอบการหรือผู้ค้าให้

ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง	

	 	 เมื่อพิจารณาในอีกด้านหนึ่ง	 พลวัตของ	 ‘ขนมหวาน’	 ใน

บริบทสังคมวัฒนธรรมไทยกลายเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนมากขึ้น	

โดย เฉพาะในกรณีการปรับตั วของขนมไทยในด้ านการ

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่จาก	‘บ้าน’	ออกมาสู่	‘ท้องถนน’	กลายเป็น

สิ่งที่ผู้บริโภคทั่วไปซึ่งไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือความชำนาญใน

การทำอาหารหรือขนมก็สามารถหาซื้อมารับประทานได้	 ส่งผลให้

วัฒนธรรมการรับประทานขนมหวานกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิต

ประจำวัน	 ดังจะเห็นได้จากการศึกษาที่พบว่า	 มีร้านค้า	 รถเข็น	

หรื อแผงลอยที่ จ ำหน่ ายขนมหวานกระจายอยู่ ทั่ ว ไป ใน

กรุงเทพมหานคร	 และมีความหลากหลายของขนมที่จำหน่ายใน

แต่ละช่วงเวลาของวันก็มีความแตกต่างกันออกไปด้วย	 เช่น	 เรา

อาจพบขนมหรือของว่างประเภทขนมครก	 ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ	

ขนมหม้อ	 (ขนมน้ำกะทิ)	 ขายพร้อมกับอาหารสำเร็จรูปหรือข้าว

แกงในตอนเช้า	พอมาถึงช่วงกลางวันอาจมีขนมประเภทอื่นเพิ่มขึ้น

มาอีก	เช่น	ขนมน้ำแข็งไส	ขนมเบื้อง	กล้วยปิ้ง	กล้วยแขก	ข้าวโพด

คั่ว	 ขนมไทยต่าง	 ๆ	 (วุ้น	 ขนมชั้น	 ข้าวต้มผัด)	 หรือแม้แต่ในช่วง

เวลาเย็นเองก็จะมีขนมหวานอีกประเภทหนึ่งอีก	 เช่น	 ขนมปังปิ้ง

กับนมสด	ขนมปังสังขยา	บัวลอยน้ำขิง	ไอศครีม	เป็นต้น	

	 	 ในมิติทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับขนมหวานริมบาทวิถีก็ได้

ให้มุมมองที่น่าสนใจไม่แพ้กัน	กล่าวคือ	กิจกรรมการขายขนมจัดได้

ว่า	 เป็นเศรษฐกิจนอกระบบอีกลักษณะหนึ่งที่มีความสำคัญอย่าง

ยิ่งในฐานะที่เป็นตัวสร้างงานและรายได้ให้เกิดขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นก

ลุ่มแรงงานผู้ย้ายถิ่นจากต่างจังหวัดเข้ามาสู่กรุงเทพฯ	 ซึ่งท้ายที่สุด

แล้ว	 การเลือกประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าขนมหวานโดย

อาศัยความรู้เดิมของตนเองที่มีมาประกอบอาชีพ	ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้

ผู้คนจำนวนมากเหล่านี้สามารถที่จะเลี้ยงชีพให้กับตนเองและ

ครอบครัวได้	ยังไม่นับว่าการประกอบอาชีพในลักษณะนี้เป็นอาชีพ

ที่มีสามารถริเริ่มได้ง่าย	 มีความเป็นอิสระและยืดหยุ่นในตัวเองสูง	

จึงเป็นเสมือนช่องทางโอกาสในการดำรงชีพให้ผู้อพยพย้ายถิ่นเข้า

มาจากภายนอกได้เป็นอย่างดี	 ทั้งนี้	 ยังไม่รวมไปถึงผู้ย้ายถิ่นฐาน

หรือแรงงานอพยพ	(ซึ่งบางกรณีอาจไม่ถูกกฎหมาย)	ซึ่งมาจากต่าง

ประเทศเองก็ใช้ช่องทางของการเป็นพ่อค้า	 /	 แม่ค้าขนมหวานใช้

ดำรงชีพในกรุงเทพฯ	 ได้ด้วย	 อาชีพขายขนมจึงเปรียบได้กับ
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ฟองน้ำที่สามารถดูดซับแรงงานซึ่งยังไม่ได้อยู่ในระบบให้เข้าถึงการ

ประกอบอาชีพได้อย่างไม่จำกัด	

	 	 ด้วยเหตุนี้	การมีอยู่ของวัฒนธรรมอาหารการกินริมบาทวิถี	

ทั้งในส่วนของอาหารและขนมเอง	 จึงเป็นการคงอยู่เพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคซึ่งมีข้อจำกัดด้านรายได้ที่ใช้ใน

การดีงชีพเป็นส่วนใหญ่	 เนื่องจากคงเป็นการยากทีเดียวถ้าเราจะ

ต้องรับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารขนาด

ใหญ่ซึ่งราคาค่อนข้างสูงตลอดเวลา	 ในขณะที่ประชากรเกินครึ่ง

ของกรุงเทพฯ	 อาจเป็นผู้ที่มีรายได้อยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงผู้

ที่มีรายได้น้อยเท่านั้นเอง	 โดยบ่อยครั้งเมื่อเราเปรียบเทียบราคา

ของขนมที่ขายแบบริมบาทวิถีกับขนมชนิดเดียวกันเมื่อได้มีการ

เปลี่ยนแปลงบริบทของที่ขายไปสู่	 ‘ขนมขึ้นห้าง’	 ก็จะเห็นได้ชัดว่า	

ราคาจำหน่ายได้ขยับสูงขึ้นอย่างชัดเจน	เช่น	ราคากล้วยแขกที่ขาย

อยู่ทั่วไปอาจอยู่ที่ประมาณถุงละ	 10	 บาท	 ในขณะที่กล้วยแขกที่

ขายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อาจมีราคาสูงถึง	 30	 บาท	

เป็นต้น	 ซึ่งขนมขึ้นห้างเองก็มักจะมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยน

รูปร่างหน้าตาของขนมให้ดูน่ารับประทาน	สะอาด	อยู่ในบรรจุภัณฑ์

ที่สวยงาม	รวมไปถึง	การโฆษณาหรือนำเสนอว่า	ขนมแสดงให้เห็น

ถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่หรือมีมานาน	 เช่น	 ขนมสูตร

โบราณ	ขนมสูตรชาววัง	เป็นต้น	

	 	 อย่างไรก็ตาม	 แม้การคงอยู่ของแผงหรือรถเข็นขนมหวาน

จะเป็นของชินตาที่อยู่คู่กับกรุงเทพฯ	หรือเมืองขนาดใหญ่อื่น	ๆ	มา

เป็นเวลานาน	 ขณะที่เมืองขนาดใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาได้มี

การขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว	 จนหลายเมืองได้แปรสภาพ

เข้าสู่เมืองโตเดี่ยว	 (Primate	 City)	 จากปรากฏการณ์ที่ภาครัฐ

พยายามอย่างยิ่งในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบทางการให้

เติบโต	 แต่ทว่าเศรษฐกิจนอกระบบที่เป็นฐานขนาดใหญ่ที่มีผู้คน

และเงินหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องจำนวนมหาศาล	 กลับไม่ได้รับการส่ง

เสริมจากภาครัฐมากเท่าที่ควร	 ภาพลักษณ์ในแง่หนึ่งที่ปรากฏของ

ขนมริมบทวิถีจึงมักจะถูกผนวกเข้าไปกับประเด็นด้านความสะอาด

และความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 โดยที่

ความรุนแรงที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

แวดล้อมอาจส่งผลแตกต่างกันออกไปในแต่ละเรื่องแต่ละกรณี	เช่น	

ในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปาล์มภายในประเทศ

ได้มีข่าวลือเกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารหรือ

ขนมริมบาทวิถีที่ต้องใช้น้ำมันทอดในการประกอบอาหารว่า	 มี

การนำน้ำมันเก่ากลับมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะต้องการประหยัด

ต้นทุน	 หรืออาจเป็นเพราะหาซื้อน้ำมันไม่ได้ก็ตาม	 ข่าวลือใน

ลักษณะนี้เองย่อมส่งผลต่อรายได้และการทำมาหากินของพ่อค้า

แม่ค้ารายย่อยเหล่านี้เป็นระยะเวลาหนึ่งแน่นอน	

	 	 สำหรับประเด็นปิดท้ายที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ได้ชวนให้

เรากลับมามองในเรื่องของความจริงแท้ทางวัฒนธรรม	 (Cultural	

Authenticity)	 กันอีกครั้งหนึ่ง	 เนื่องจากภายใต้อิทธิพลของ

วัฒนธรรมบริโภคนิยม	 (Consumer	 Culture)	 ที่แปรเปลี่ยน

วัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการใน			

การบริโภค	ขนมหวานเองก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์

นี้ได้เช่นกัน	 นับวันเราอาจจะได้มีโอกาสที่จะพบเห็นขนมหวานรูป

ร่างหน้าตาแปลกไปจากเดิมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 โดยที่อาจไม่ได้ให้

ความสนใจมากนักว่า	 ในความเป็น	 ‘ขนม’	ที่พร้อมรับประทานอยู่

ตรงหน้าเรานั้น	 ความแท้จริงทางวัฒนธรรมได้ถูกบิดเบือนมากไป

เท่าใดแล้ว	 ยกตัวอย่างเช่น	 ขนมเบื้องที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยนิยมรับ

ประทานกันอย่างถูกปาก	 โดยเฉพาะเด็ก	 ๆ	 ที่ชื่นชอบครีมไข่ขาว

รสหวาน	 หรือขนมเบื้องแบบประยุกต์ที่สามารถทำขายออกมาได้

สารพัดไส้	 ก็อาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปที่ผู้บริโภคจะรู้ว่า	 แท้จริง

แล้วขนมเบื้องตามแบบวัฒนธรรมไทยที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร	 แต่

เมื่อความจำเป็นทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักของการดำรงชีพของ

ผู้ค้าขายขนมรายเล็ก	ๆ	ที่ดิ้นรนเพื่อตนเองและครอบครัวไม่แพ้กัน

ในเมืองใหญ่แห่งนี้	 เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ดูเหมือนว่า	 ในอนาคต	

ขนมหวานริมบาทวิถีอีกหลายอย่างคงจะค่อยๆ	 เลือนหายไปตาม

กาลเวลาอย่างน่าเสียดาย	
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บทบาทของผู้ค้าในการจัดการขยะในตลาดสด ศึกษากรณีตลาดสดบางกะปิ  

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

Role of Merchants on Waste Management in a Produce Market: a Case Study of  

the Bangkapi Produce Market, Bangkok 
 

วรรณธณี  กองจันทร์ดี   วิสาขา		ภู่จินดา			บุญจง		ขาวสิทธิวงษ์	
 

บทคัดย่อ 
	 	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทผู้ค้าในการจัดการขยะในตลาดสด	 โดยเลือกตลาดสดบางกะปิ	 เขตบางกะปิ	

กรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษา	 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ	 109	 ตัวอย่าง	 ในช่วงเดือน	

พฤศจิกายน	พ.ศ.	2555	-	มกราคม	2556	และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	สถิติพรรณนา	ได้แก่	จำนวน	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และทดสอบ

สมมติฐาน	ด้วยสถิติ	t-test,	F-test	และ	Chi-square	ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ	.05	ผลการศึกษา	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างไม่ได้รู้ข้อมูลข่าว

สารเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในตลาดสด	 คิดเป็นร้อยละ	 60.6	 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการจัดการขยะเท่ากับ	 3.59	 ซึ่งอยู่ในระดับ

ปานกลาง	นอกจากนี้	กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะ	และมีบทบาทในการจัดการขยะอยู่ในระดับสูง	โดยมีค่าเฉลี่ย

ในภาพรวมเท่ากับ	 0.68	 และ	 3.78	 ตามลำดับ	 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ	 ได้แก่	

เพศ	 อายุ	 รายได้	 ระดับการศึกษา	 ระยะเวลาในการเข้ามาอยู่อาศัยและชนิดสินค้าที่ขาย	 กับบทบาทในการจัดการขยะของผู้ค้า	 พบว่า				

ผู้ค้าที่มีระดับการสำเร็จการศึกษา	 และชนิดสินค้าที่ขายที่แตกต่างกัน	 มีบทบาทในการจัดการขยะที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	 .05	 ปัจจัยด้านความรู้และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด	มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ	 และ

บทบาทของผู้ค้าในการจัดการขยะ	 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ	 .05	 และพบว่า	 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด

บางกะปิ	ไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของผู้ค้าในการจัดการขยะภายในตลาดสดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		

 

คำสำคัญ :	การจัดการขยะ,		ตลาดสด	

 

 

Abstract 
	 	 This	 study	 is	 aimed	 at	 studying	 role	 of	merchant	 on	 waste	management	 in	market	 a	 case	 study	 of	

Bangkapi’s	market	Data	collection	by	using	questionnaire	to	Bangkapi’s	merchants	of	109	samples	was	carried	out.	

Descriptive	 Statistics	 i.e.	 frequency,	 percentage	 and	means	 were	 used	 to	 describe	 results	 of	 this	 study	 and	

inferential	statistics	i.e.	t-test,	F-test	and	Chi-square	were	used	to	analyze	the	hypothesis	at	a	significance	level	of	

.05.	

	 	 The	results	from	this	study	have	shown	that	60.6%	of	the	merchants	do	not	perceive	waste	management	

information.	The	samples	of	merchants	used	in	this	study	have	knowledge	and	role	on	waste	management	at	a	

high	 level	and	have	attitude	on	waste	management	at	a	 low	 level.	The	hypothesis	 testing	has	 shown	 that	 the	

samples	of	merchants	with	different	education	levels	and	selling	different	type	of	goods	have	different	roles	on	

waste	management	 at	 a	 significance	 level	 of	 .05.	 In	 addition,	 waste	management	 information	 perception	 and	

knowledge	on	waste	management	of	the	merchant	correlate	to	attitude	and	role	on	waste	management	of	the	

sample	of	merchants	at	the	significance	level	of	.05.	Attitude	on	waste	management	of	the	samples	of	merchants	

is	found	not	correlating	to	the	role	on	waste	management	of	the	merchant	at	the	significance	level	of	.05.	

 

Keywords :	Waste	Management,	Produce	Market	
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บทนำ 
	 	 ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในเกือบทุกประเทศ		

ทำให้ทุกประเทศต่างให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมมาก

ยิ่งขึ้น	 	 ประเทศไทยเองเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ

เรื่องนี้เป็นอย่างมาก	 เนื่องจากกำลังประสบปัญหามลพิษทางด้าน

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	 เช่น	 ปัญหาทางด้านมลพิษทั้งใน

ภาคอุตสาหกรรม	ภาคคมนาคมขนส่ง	ภาคเกษตรกรรมและที่เป็น

ปัญหาอย่างมากในปัจจุบันคือปัญหามลพิษในชุมชน	 โดยเฉพาะ

ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการขยะ	 ซึ่งการแก้ปัญหาที่มี

ประสิทธิภาพควรมีการลดปริมาณขยะตั้งแต่จากแหล่งกำเนิด	 โดย

การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติมากขึ้น	 ทั้งนี้อาจนำเอา

ขยะที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้ง	 เช่น	 การใช้

ผลิตภัณฑ์ซ้ำโดยการนำเอาถุงกระดาษ	ขวดน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก	

เนื่องจากสภาพในปัจจุบันพบว่าปัญหาขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น	

ซึ่งพบว่า	 ปริมาณมูลฝอยทั้งประเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	

เมืองพัทยา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (เทศบาลและองค์การ

บริหารส่วนตำบล)	เกิดขึ้นรวม	15.98	ล้านตัน	เป็นมูลฝอยที่เกิดขึ้น

ในช่วงปกติ	 (มกราคม-กันยายน	2554)	มีปริมาณ	12.73	ล้านตัน	

และช่วงเกิดอุทกภัย	 3	 เดือน	 (ตุลาคม-ธันวาคม	 2554)	 จำนวน	

3.25	 ล้านตัน	ทำให้มีปริมาณมูลฝอยเฉลี่ยต่อวันจาก	 41,806	ตัน

ต่อวัน	 เพิ่มเป็น	 53,240	 ตันต่อวัน	 ส่วนใหญ่จะเป็นขยะประเภท	

เฟอร์นิเจอร์	 อุปกรณ์ประดับบ้าน	 หนังสือ	 เสื้อผ้า	 ทำให้มีปริมาณ

มูลฝอยเพิ่มขึ้นจากปี	2553	กว่าร้อยละ	5.14	(กรมควบคุมมลพิษ,		

2554)	 จากปัญหาที่เกิดขึ้น	 ควรจะมีการรณรงค์ส่งเสริมการลด

ปริมาณขยะขึ้น	 จะได้มีผลต่อการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

และลดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการขยะตลอดจนทางด้านสถานที่

ใช้จัดการขยะลดลง	

	 	 ในประเทศไทยพบว่าแหล่งที่ผลิตของเสียที่เป็นขยะออก

มาเป็นจำนวนมาก	ได้แก่	โรงงานอุตสาหกรรม	โรงพยาบาล	แหล่ง

อาคารและสำนักงาน	อาคารบ้านเรือน	หรือตามแหล่งชุมชนแออัด

และตลาดสด	 โดยของเสียที่เป็นขยะที่ปล่อยออกมาจากแหล่ง

เหล่านี้	มี	3	ประเภท	คือ	ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย	ขยะที่ย่อยสลาย

ได้ยาก	 และขยะอันตราย	 จึงได้ถูกทิ้งออกสู่แหล่งชุมชนมากยิ่งขึ้น	

ทำให้เสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค	ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย

ของชุมชนเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง	 ๆ	 ตามมาได้	 เช่น	 โรค

ผิวหนัง	 โรคระบบทางเดินหายใจ	 โรคติดเชื้อ	 (บิด	 ไทฟอยด์	

อหิวาห์)	 รวมทั้งโรคพยาธิต่าง	 ๆ	 ทำให้มีผลต่อสุขภาพอนามัยของ

ชุมชนในเขตเมือง	 ดั้งนั้นต้องมีการบริหารจัดการขยะที่ดีมี

ประสิทธิภาพและอย่างถูกต้อง	 เพื่อช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่ง

แวดล้อม	 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับขยะอย่างพอ

เพียงกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและมีลักษณะการจัดการ

อย่างเหมาะสม	

วรรณธณี  กองจันทร์ดี,  วิสาขา  ภู่จินดา,  บุญจง  ขาวสิทธิวงษ์ 

	 	 ตลาดสดในเขตเมืองก็เป็นอีกแหล่งที่ผลิตขยะจำนวนมาก

ในแต่ละวัน	 ตลาดสดขนาดใหญ่	 ๆ	 มักมีมลพิษของเสียเกิดขึ้น

เนื่องจากผู้ค้ามีจำนวนมาก	 โดยเฉพาะตลาดสดบางกะปิที่มีผู้ค้า

จำนวนมาก	 และเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะจำนวนมาก	 ขยะที่พบ	 เช่น	

ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย	 ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก	 และขยะอันตราย	

ดังนั้นผู้ค้าควรมีบทบาทสำคัญในการจัดการขยะที่เกิดขึ้น	 เริ่มตั้ง

แต่เรื่องการคัดแยกขยะ	 การจัดขยะและการบริหารจัดการขยะ

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดจนดูแลเก็บกวาดบริเวณพื้นที่ให้

สะอาดอยู่เสมอ	 ตลาดสดเขตบางกะปิพบว่ามีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น

มากทุกวัน	ทำให้เป็นแหล่งสะสมสิ่งต่างๆก่อให้เกิดมลพิษ	ของเสีย	

แหล่งโสโครก	 ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	 จึงควรมีการ

ควบคุมดูแลมิให้สถานที่สกปรก	 รกรุงรังหรือเป็นแหล่งหมักหมม

ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตลาดสด	 จนก่อให้เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย	

เป็นที่สะสมของแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำ

โรคได้	 โดยอาจก่อให้เกิดเป็นเหตุรำคาญ	 มีกลิ่นเหม็นรบกวนของ

สิ่งปฏิกูลที่เป็นมูลฝอยและเป็นการระบาดของโรคติดต่อมาสู่

ชุมชนมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ค้า		ดังนั้นการเก็บกวาดมูลฝอย

บริเวณตลาดสด	 ดูแลที่เก็บรวบรวม	 ที่รองรับมูลฝอยให้เพียงพอ

และให้ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ	 ตลอดจนการดูแลอำนวย

ความสะดวกทางด้านโครงสร้างของตลาดสดให้อยู่ในสภาพที่ใช้

งานได้ดีตลอดเวลา	

	 	 การศึกษางานวิจัยนี้ตระหนักถึง	 การมีบทบาทของผู้ค้าใน

การจัดการขยะในตลาดสดบางกะปิ	 สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 

ด้านการส่งเสริมความรู้ของผู้ค้า	 เนื่องจากผู้ค้าเป็นผู้ก่อปริมาณ

ขยะมากหรือน้อยขึ้นนั่นเอง	 ดังนั้นหากมีการจัดการขยะที่ดีและ

ถูกต้องอย่างเหมาะสมจะทำให้ลดมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้

เพื่อนำไปสู่การจัดการปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม	 ที่สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจ		และทางสังคม		

 

วัตถุประสงค์  
	 	 1)	 เพื่อศึกษาบทบาทของผู้ค้าในการจัดการขยะตลาดสด

บางกะปิ	

	 	 2)	 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการ

ขยะของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ	

	 	 3)	 เพื่อเสนอแนวทางที่ เหมาะสมในการจัดการขยะ

ตลาดสดบางกะปิของผู้ค้า	
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
	 	 ตัวแปรในการศึกษานี้ดังแผนภาพที่	1	
แผนภาพที่	1		กรอบแนวคิดในการศึกษา	
 
สมมติฐานการวิจัย 
	 	 1.	 ผู้ค้าในตลาดสดที่มีปัจจัยส่วนบุคคล	(เพศ	อายุ	รายได้	
ระดับการสำเร็จการศึกษา	 ระยะเวลาในการเข้ามาอยู่อาศัยและ
สินค้าที่ขาย)	ที่แตกต่างกัน	มีบทบาทในการจัดการขยะที่แตกต่างกัน 
	 	 2.	 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะของผู้ค้า
ในตลาดสด	 มีความสัมพันธ์กับ	 ทัศนคติ	 และบทบาทของผู้ค้าใน
การจัดการขยะ	
	 	 3.	 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด	 มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติ	และบทบาทของผู้ค้าในการจัดการขยะ	
	 	 4.	 ทัศนคติต่อการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด	มีความ
สัมพันธ์กับบทบาทของผู้ค้าในการจัดการขยะ	
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
	 	 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ	สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร	
จำนวนทั้งสิ้น	 150	 ราย	 (ข้อมูล	 ณ	 วันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	
2555)	 ทำการหาขนาดตัวอย่างผู้ค้า	 โดยใช้สูตรของ	 Taro	
Yamane	 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	 95	 หรือค่าความคลาด
เคลื่อนร้อยละ	5		

	 	 สูตรที่ใช้คำนวณ	คือ		

	 	 n	 =	 	 N	

		 	 	 	 	1	+	Ne
2	

	 	 เมื่อ		 n	 =	 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 	 	 N	 =	 จำนวนประชากร	

    e	 =	 ค่าความคลาดเคลื่อนการสุ่มตัวอย่างร้อยละ	5	

	 	 แทนค่าในสูตร	 n	 =	 150	

	 	 	 	 												1	+	150	(0.05)
2 

																												n			=			109	

	 	 จากนั้นจึงทำการเก็บตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบสะดวก	

(Convenient	 Sampling)	 	 เพื่อหาผู้ค้าที่ให้ข้อมูลได้	ณ	 เวลานั้น	

จนกว่าจะได้ขนาดตัวอย่างของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิเท่ากับ	

109	คน		

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 	 การศึกษานี้ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างผู้ค้าในตลาดสด	 โดยมี	 5	 ส่วน	

ได้แก่	 1)	 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล	 2)	 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ

ขยะ	 3)	 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะ	 4)	 บทบาทของผู้ค้าใน

การจัดการขยะ	 และ	 5)	 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การจัดการขยะ	

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรในการศึกษาน้ีดังแผนภาพที่ 1 

                             ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 

         ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- รายได 
- ระดับการสําเร็จ

การศึกษา 

- ระยะเวลาในการ
เขามาอยูอาศัย 

- สินคาที่ขาย 
 
 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ผูคาในตลาดสดที่มีปจจัยสวนบุคคล (เพศ อายุ รายได ระดับการสําเร็จการศึกษา ระยะเวลาในการเขามาอยู
อาศัยและสินคาที่ขาย) ที่แตกตางกัน มีบทบาทในการจัดการขยะที่แตกตางกัน 

2. การรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดการขยะของผูคาในตลาดสด มีความสัมพันธกับ ทัศนคติ และบทบาทของ
ผูคาในการจัดการขยะ 

3. ความรูเก่ียวกับการจัดการขยะของผูคาในตลาดสด มีความสัมพันธกับทัศนคติ และบทบาทของผูคาในการ
จัดการขยะ 

4. ทัศนคติตอการจัดการขยะของผูคาในตลาดสด มีความสัมพันธกับบทบาทของผูคาในการจัดการขยะ 

วิธดํีาเนินการวิจัย 
 การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูคาในตลาดสดบางกะป สํานักงานเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งส้ิน 150 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555) ทําการหาขนาดตัวอยางผูคา โดยใชสูตร

ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 หรือคาความคลาดเคล่ือนรอยละ 5  

 

การรับรูขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการจัดการขยะ 
 

ความรูเกี่ยวกับ 
การจัดการขยะ 

 

ทัศนคต ิ
ตอการจัดการขยะ 

บทบาทผูคาในการ
จัดการขยะ 
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	 	 โดยมีเกณฑ์ตัดสินข้อคำถามเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับการ

จัดการขยะ	 เป็นคำถามที่ต้องการทราบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ปัญหาขยะและการจัดการขยะ	

	 	 คำถามเชิงบวก	ใช่	1	คะแนน	ไม่ใช่	0	คะแนน	

	 	 คำถามเชิงลบ	ใช่	0	คะแนน	ไม่ใช่	1	คะแนน	

	 	 คะแนนเฉลี่ย	0.00-0.33	มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย	

	 	 คะแนนเฉลี่ย	0.34-0.67	มีความรู้ความเข้าใจในระดับปาน

กลาง	

	 	 คะแนนเฉลี่ย	0.68-1.00	มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก	

(วิสาขา	ภู่จินดา,	2555)	

เกณฑ์ตัดสินข้อคำถามเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะ

ภายในตลาดสด	

	 	 	 คำถามเชิงบวก		 	 	 คำถามเชิงลบ	

	 เห็นด้วยอย่างมาก	5	คะแนน	 เห็นด้วยอย่างมาก	1	คะแนน	

	 เห็นด้วย	 	 3	คะแนน	 	 เห็นด้วย		 	 3	คะแนน	 	

	 ไม่เห็นด้วย			 1	คะแนน	 	 ไม่เห็นด้วย			 5	คะแนน	 	

	 คะแนนเฉลี่ย	 0.00-2.33	 มีทัศนคติในระดับน้อย	

	 คะแนนเฉลี่ย	 2.34-3.67	 มีทัศนคติในระดับปานกลาง	

	 คะแนนเฉลี่ย	 3.68-5.00	 มีทัศนคติในระดับมาก	 (วิสาขา	 ภู่

จินดา,	2555)	

เกณฑ์ตัดสินข้อคำถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้ค้าในการจัดการขยะ

ภายในตลาดสด	

	 	 	 คำถามเชิงบวก		 	 	 คำถามเชิงลบ	

	 ปฎิบัติทุกครั้ง	 5	คะแนน	 	 ปฎิบัติทุกครั้ง		 1	คะแนน	

	 ปฎิบัติบางครั้ง		3	คะแนน	 	 ปฎิบัติบางครั้ง		3	คะแนน	

	 ไม่เคยปฎิบัติ	 1	คะแนน	 	 ไม่เคยปฎิบัติ		 5	คะแนน	

	 คะแนนเฉลี่ย	 0.00-2.33	 มีบทบาทของผู้ค้าในการจัดการขยะ

ในระดับต่ำ	

	 คะแนนเฉลี่ย	 2.34-3.67	 มีบทบาทของผู้ค้าในการจัดการขยะ

ในระดับปานกลาง	

	 คะแนนเฉลี่ย	 3.68-5.00	 มีบทบาทของผู้ค้าในการจัดการขยะ

ในระดับสูง	(วิสาขา	ภู่จินดา,	2555)	

	 	 จากนั้นทำการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือสำหรับการ

เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ค้าในตลาดแล้วทำการ	 ทดสอบความตรง

ของเนื้อหา	 (IOC)	 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	คนพบว่าทุกข้อคำถามมีค่า	

IOC	 มากกว่า	 0.5	 จึงใช้คำถามได้และทำการทดสอบความเที่ยง	

โดยใช้	Kuder	&	Richardson	 (KR	20)	สำหรับข้อคำถามความรู้

เกี่ยวกับการจัดการขยะ	ได้ค่าความเที่ยง	0.68	และใช้สัมประสิทธิ์

แอลฟา	 (Jackson	 2008:69	 อ้างถึงใน	 วิสาขา	 ภู่จินดา,	 2553:	

188)	 ในการทดสอบความเที่ยงข้อคำถามด้านทัศนคติและบทบาท

ของผู้ค้าในการจัดการขยะ	 ทำให้ได้ค่าความเที่ยงของข้อคำถาม

เท่ากับ	 0.675	 และ	 0.722	 ตามลำดับ	 ฉะนั้น	 ข้อคำถามด้าน

ทัศนคติและบทบาทในการจัดการขยะจึงมีค่าความเที่ยงในระดับ

ค่อนข้างสูง	สามารถนำไปใช้ได้		

	 	 ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างนำมาวิเคราะห์ข้อมูลมาโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	จำนวน	ร้อยละ	และค่าเฉลี่ย	และทำการ

ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน	 ได้แก่	 t-test,	 F-test	

และ	Chi-square	test	ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ	.05	

 

ผลการวิจัย 
	 	 1)		ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ค้าใน

ตลาดสดบางกะปิ	 พบว่า	 ผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิเป็นเพศหญิง

เกินกว่าครึ่ง	จำนวน	61	คน	คิดเป็นร้อยละ	56	รองลงมาเป็นเพศ

ชาย	จำนวน	47	คน	คิดเป็นร้อยละ	43.1	โดยมีอายุมากที่สุด	อยู่

ระหว่าง	 26-35	 ปี	 จำนวน	 36	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 33	 รองลงมา	

คือ	 กลุ่มอายุ	 36-45	 ปี	 จำนวน	 31	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 28.4		

ระดับการศึกษาจบชั้นประถมศึกษามากที่สุด	 จำนวน	 34	 คน	 คิด

เป็นร้อยละ	 31.2	 รองลงมาคือ	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 จำนวน	 25	

คน	 คิดเป็นร้อยละ	 22.9	 รายได้ต่อเดือนมีมากสุดคือ	 อยู่ระหว่าง	

10,001-15,000	บาท	จำนวน	26	คน	คิดเป็นร้อยละ	23.9	รองลง

มาคือ	 รายได้ระหว่าง	 20,001-25,000	บาท	จำนวน	19	คน	คิด

เป็นร้อยละ	17.4	ระยะเวลาในการเข้ามาค้าขายมีมากสุดคือ	น้อย

กว่า	10	ปี	จำนวน	54	คน	คิดเป็นร้อยละ	49.5	รองลงมาคือ	21-

30	ปี	จำนวน	25	คน	คิดเป็นร้อยละ	22.9	แผงประเภทที่มีมากสุด

คือ	แผงค้าเบ็ดเตล็ด	จำนวน	28	คน	คิดเป็นร้อยละ	25.7	รองลง

มาคือ	 แผงค้าของชำและแผงค้าอาหาร	 จำนวน	 23	 คน	 คิดเป็น

ร้อยละ	21.1		

	 	 2)		การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะของผู้ค้า

ในตลาดสดบางกะปิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ

ของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ	 ดังปรากฎในตารางที่	 1	 พบว่าเกิน

กว่าครึ่ง	 ไม่ได้รับ	จำนวน	66	คน	คิดเป็นร้อยละ	60.6	และได้รับ	

จำนวน	43	คน	คิดเป็นร้อยละ	39.4	โดยแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการ

จัดการขยะในตลาดสดที่ผู้ค้าได้รับมากสุดคือ	 จากบุคคล	 เช่น			

เจ้าหน้าที่	 พ่อค้า	 แม่ค้า	 เป็นต้น	 จำนวน	 42	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

31.3	รองลงมาคือ	โทรทัศน์	จำนวน	38	คน	คิดเป็นร้อยละ	28.4	

สำหรับชนิดของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะของผู้ค้าใน

ตลาดสดบางกะปิที่ได้รับมากสุดคือ	 การคัดแยกขยะ	 จำนวน	 52	

คน	 คิดเป็นร้อยละ	 45.6	 รองลงมาคือ	 การหมักทำน้ำชีวภาพ	

จำนวน	27	คน	คิดเป็นร้อยละ	23.7	ดังภาพที่	1	
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	 	 3)	 	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะของผู้ค้าใน

ตลาดสดบางกะปิ	

	 	 จากการสำรวจความรู้ของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ	 พบว่า	

ในภาพรวมผู้ค้ามีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะอยู่ใน

ระดับสูง	 โดยมีค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจในภาพรวม	 0.68	 ข้อ

คำถามที่ผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิมีความรู้ความเข้าใจเฉลี่ยมาก

ที่สุด	ได้แก่	ข้อคำถามขยะประเภทรีไซเคิล	เช่น	ขวดแก้ว	พลาสติก	

โลหะ	 สามารถนำไปขายได้	 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 0.98	 รองลงมา

คือข้อคำถามการลดปริมาณขยะสามารถทำได้	 โดยการคัดแยก

ขยะ	ณ	แหล่งกำเนิด	โดยมีค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	0.96	และข้อคำถามที่

ผู้ค้ามีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุดคือขยะไม่สามารถนำไปผลิตเป็น

พลังงานได้	 ซึ่งเป็นข้อคำถามเชิงลบโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 0.33	 ดัง

ปรากฎในภาพที่	2		

	 	 4)	 	 ทัศนคติต่อการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด

บางกะปิ	

	 	 ในส่วนของทัศนคติต่อการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด

บางกะปิ	 พบว่า	 ผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิมีทัศนคติต่อการจัดการ

ขยะอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม	 3.59	 ข้อ

คำถามทัศนคติที่ผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ได้แก่	

การจัดการขยะที่ถูกต้องควรกำจัดขยะให้ถูกประเภท	 โดยมีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ	 4.86	 รองลงมาคือข้อคำถามปัญหาขยะล้นโลกจะ

หมดไป	 ถ้าทุกคนช่วยกันจัดการขยะอย่างถูกต้อง	 โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	 4.82	 และข้อคำถามทัศนคติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ได้แก่	

ท่านจะทำการคัดแยกขยะเมื่อท่านมีเวลา	 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

1.78	ดังปรากฏในภาพที่	3		

 

ตารางที่ 1	ข้อมูลด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ	

คําถามดานทัศนคติและบทบาทของผูคาในการจัดการขยะ ทําใหไดคาความเที่ยงของขอคําถามเทากับ 0.675 และ 0.722 
ตามลําดบั ฉะน้ัน ขอคําถามดานทัศนคติและบทบาทในการจัดการขยะจึงมีคาความเที่ยงในระดับคอนขางสูง สามารถนําไปใชได  
  ขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางนํามาวิเคราะหขอมูลมาโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย และ
ทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-test, F-test และ Chi-square test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

ผลการวิจัย 

 1)  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 ผลการศึกษาเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูคาในตลาดสดบางกะป พบวา ผูคาในตลาดสดบางกะปเปนเพศ

หญิงเกินกวาครึ่ง จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 56 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 43.1 โดยมีอายุมาก
ที่สุด อยูระหวาง 26-35 ป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 33 รองลงมา คือ กลุมอายุ 36-45 ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 
28.4  ระดับการศึกษาจบชั้นประถมศึกษามากที่สุด จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 31.2 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 22.9 รายไดตอเดือนมีมากสุดคือ อยูระหวาง 10,001-15,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเปนรอย
ละ 23.9 รองลงมาคือ รายไดระหวาง 20,001-25,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 17.4   ระยะเวลาในการเขามา
คาขายมีมากสุดคือ นอยกวา 10 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมาคือ 21-30 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 
22.9 แผงประเภทที่มีมากสุดคือ แผงคาเบ็ดเตล็ด จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 25.7 รองลงมาคือ แผงคาของชําและแผงคา
อาหาร จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 21.1  

2)  การรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดการขยะของผูคาในตลาดสดบางกะปการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ

จัดการขยะของผูคาในตลาดสดบางกะป ดังปรากฎในตารางที่ 1 พบวาเกินกวาครึ่ง ไมไดรับ จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 

60.6 และไดรับ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 39.4 โดยแหลงขอมูลเก่ียวกับการจัดการขยะในตลาดสดที่ผูคาไดรับมากสุดคือ 

จากบุคคล เชน เจาหนาที่ พอคา แมคา เปนตน จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 31.3 รองลงมาคือ โทรทัศน จํานวน 38 คน 

คิดเปนรอยละ 28.4 สําหรับชนิดของขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดการขยะของผูคาในตลาดสดบางกะปที่ไดรับมากสุดคือ การ

คัดแยกขยะ จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 45.6 รองลงมาคือ การหมักทํานํ้าชีวภาพ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 23.7 ดัง

ภาพที่ 1 

ตารางที่ 1 ขอมูลดานการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดการขยะของผูคาในตลาดสดบางกะป 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บอยูภายใตเงื่อนไขของการตอบ "ไดรับ” 

ขอมูลดานการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะของผูคาในตลาดสด
บางกะป 

จํานวน 
 (คน) 

รอยละ 

ไมไดรับ  66 60.6 
ไดรับ  43 39.4 
-จากโทรทัศน (38) (28.4) 
-จากใปปลิว/ปายโฆษณา (23) (17.2) 
-จากวิทย ุ (22) (16.4) 
-จากบุคคล เชน เจาหนาที่ พอคา แมคา เปนตน (42) (31.3) 
-จากหนังสือพิมพ (4) (3.0) 
-จากวารสาร/นิตยสาร (4) (3.0) 
-จากอ่ืนๆ  (1) (0.7) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ประเภทของขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดการขยะของผูคาในตลาดสดบางกะปที่ไดรับ 

 3)  ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะของผูคาในตลาดสดบางกะป 
จากการสํารวจความรูของผูคาในตลาดสดบางกะป พบวา ในภาพรวมผูคามีความรูความเขาใจดานการจัดการขยะ

อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉล่ียความรูความเขาใจในภาพรวม 0.68 ขอคําถามที่ผูคาในตลาดสดบางกะปมีความรูความเขาใจเฉล่ีย
มากที่สุด ไดแก ขอคําถามขยะประเภทรีไซเคิล เชน ขวดแกว พลาสติก โลหะ สามารถนําไปขายได โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 0.98 
รองลงมาคือขอคําถามการลดปริมาณขยะสามารถทําได โดยการคัดแยกขยะ ณ แหลงกําเนิด โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 0.96 และ
ขอคําถามที่ผูคามีความรูความเขาใจนอยที่สุดคือขยะไมสามารถนําไปผลิตเปนพลังงานได ซ่ึงเปนขอคําถามเชิงลบโดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 0.33 ดังปรากฎในภาพที่ 2  

ภาพที่ 1	ประเภทของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิที่ได้รับ	
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ภาพที่ 2	ค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิแต่ละข้อ	

0.98

0.87

0.96

0.66

0.68

0.92

0.78

0.39

0.50

0.36

0.33

0.72

0.68

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

ขยะประเภทรีไซเคิล เชน ขวดแกว พลาสติก โลหะสามารถนําไปขายได

การกําจัดขยะท่ีถูกตอง เชน การฝงกลบแบบถูกสุขาภิบาลเปนวิธีหน่ึงใน
การกําจั ดขยะ

การลดปริมาณขยะสามารถทําได โดยการคัดแยกขยะ ณ แหลงกําเนิด

ขยะในตลาดไมสามารถแพรกระจายเชื้อโรคตาง แๆละไมเปนแหลง
เพาะพันธุของหนูและแมลงตางๆ

ถังขยะสีเขียวท้ิงขยะแหงและถังขยะสีเหลืองท้ิงขยะเปยก

เศษผัก ผลไมนํามาทํานํ้าสกัดชีวภาพได

เศษผัก ผลไมนํามาทําอาหารสัตว ได

พลาสติกมีระยะเวลายอยสลายนานกวาโฟม

เศษขยะท่ีถูกท้ิงในตลาดสดหมักหมมเปนเวลานาน เชน เศษผัก ผลไม 
ไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขอนามัย

ขยะประเภท ขวดแกว พลาสติก โลหะ และกระดาษในตลาดสามารถท้ิง
รวมไปกับขยะประเภทอื่นๆ ได

ขยะไมสามารถนําไปผลิตเปนพลังงานได

นํ้ามันพืชใชแลวท่ีทานทอดนํามาทําไบโอดีเซลได

คาเฉลี่ยคะแนนความรู

 

ภาพที่ 2 คาเฉล่ียของความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะของผูคาในตลาดสดบางกะปแตละขอ 

 

 4)  ทัศนคติตอการจัดการขยะของผูคาในตลาดสดบางกะป 

ใ น ส ว นข อ งทั ศ น ค ติ ต อก า ร จั ด ก า ร ข ยะ ข อง ผู ค า ใ น ต ล า ด ส ด บ า งก ะป  พบ ว า  ผู ค า ใ น ต ล าด ส ด 

บางกะปมีทัศนคติตอการจัดการขยะอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียในภาพรวม 3.59 ขอคําถามทัศนคติที่ผูคาในตลาดสด

บางกะปมีคาเฉล่ียมากที่สุด ไดแก การจัดการขยะที่ถูกตองควรกําจัดขยะใหถูกประเภท โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.86 รองลงมา

คือขอคําถามปญหาขยะลนโลกจะหมดไป ถาทุกคนชวยกันจัดการขยะอยางถูกตอง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.82 และขอคําถาม

ทัศนคติที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ไดแก ทานจะทําการคัดแยกขยะเม่ือทานมีเวลา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 1.78 ดังปรากฏในภาพที ่3  

 

 

ภาพที่ 3	ทัศนคติต่อการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ	

4.86

4.78

4.58

4.72

4.82

4.32

2.12

1.78

2.92

2.66

2.61

2.95

3.59

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

การจัดการขยะท่ีถูกตองควรกําจัดขยะใหถูกประเภท

ทานสามารถชวยลดปริมาณขยะได เมื่อทานนําเศษขยะมาใช… 

การนําเอาขยะกลับมาใช ใหม (Recycle) สามารถชวยลดปญหา… 

การจัดการขยะท่ีไดประสิทธิภาพเร่ิมตั้งแตการคัดแยกขยะ ณ … 

ปญหาขยะลนโลกจะหมดไป ถาทุกคนชวยกันจัดการขยะอยาง… 

ทานไมสบายใจเมื่อพบเห็นกองขยะท่ีไมมีการคัดแยก

นําขยะมากองท้ิงรวมกัน เพื่อประหยัดเวลา

ทานจะทําการคัดแยกขยะเม่ือทานมีเวลา

การจัดการขยะทําใหอาชีพคนขายของเกาหรือผูคุยขยะหมด… 

การจัดการขยะเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ… 

เมื่อท้ิงขยะทานมักมองวาเสียเวลาเมื่อตองคัดแยกขยะ

การคัดแยกขยะทําใหเสียเวลาในการขายของ

คาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติ

 

ภาพที่ 3 ทัศนคติตอการจัดการขยะของผูคาในตลาดสดบางกะป 
 5)  บทบาทผูคาในการจัดการขยะ 
 จากการสํารวจขอมูลของผูคาในตลาดสดบางกะป พบวา ผูคาในตลาดสดบางกะปมีบทบาทของการจัดการขยะอยูใน
ระดับสูง โดยมีคาเฉล่ียบทบาทการจัดการขยะในภาพรวม 3.78 ขอคําถามบทบาทของผูคาในการจัดการขยะที่มีคาเฉล่ียมาก
ที่สุด ไดแก ทานปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดในการจัดการขยะโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.79 รองลงมาคือขอคําถามทานดูแล
ไมใหเกิดแหลงเพาะพันธุพาหะนําโรคในแผงคาโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.75 และขอคําถามบทบาทที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ไดแก 
ทานรวบรวมขยะที่ทิ้งทุกประเภทในถังเดียวกัน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.28 ดังปรากฏในภาพที่ 4 
 

3

3.25

2.28

3.16

เม่ือทานทําความสะอาดแผงทานจะนําขยะไปทิ้งไวขางๆแผง

ทานสนับสนุนใหลูกคาใชตระกรา ถุงผา หรือภาชนะอื่นๆมากกวาใชถุงพลาสติก

ทานจะทิ้งขยะประเภทนํ้าอัดลม ขวดแกว ลงในถังขยะรีไซเคิล

ทานบอกตอผูคาใกลเคียงใหคัดแยกขยะ

ทานจัดตะกราหรือถังขยะไวใหลูกคาทิ้งขยะขางแผงของทาน เพื่อลดการทิ้งขยะไม… 

ทานคัดแยกขยะวัสดุที่ใชไดหรือใชซ้ําออกจากวัสดุที่ใชไมไดหรือไมสามารถใชซ้ํา

ทานรวบรวมขยะที่ทิ้งทุกประเภทในถังเดียวกัน

ทานนําขยะไปใชประโยชนอยางอื่น เชน EM อาหารสัตว ทําวัสดุใสของ

ทานปฎิบัติตามกฏระเบียบของตลาดในการจัดการขยะ

ทานใชวัสดุยอยสลายไดงายแทนกลองโฟม ถุงพลาสติก

ทานดูแลไมใหเกิดแหลงเพาะพันธุพาหะนําโรคในแผงคา

คาเฉลี่ยคะแนนบทบาทของผูคา

 

ภาพที่ 4 บทบาทผูคาในการจัดการขยะ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2556 - พฤษภาคม 2556			83

วรรณธณี  กองจันทร์ดี,  วิสาขา  ภู่จินดา,  บุญจง  ขาวสิทธิวงษ์ 

	 	 5)		บทบาทผู้ค้าในการจัดการขยะ	

	 	 จากการสำรวจข้อมูลของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ	 พบว่า	

ผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิมีบทบาทของการจัดการขยะอยู่ในระดับ

สูง	 โดยมีค่าเฉลี่ยบทบาทการจัดการขยะในภาพรวม	 3.78	 ข้อ

คำถามบทบาทของผู้ค้าในการจัดการขยะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	

ได้แก่	 ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดในการจัดการขยะโดย

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.79	 รองลงมาคือข้อคำถามท่านดูแลไม่ให้เกิด

แหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคในแผงค้าโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.75	

และข้อคำถามบทบาทที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ได้แก่	 ท่านรวบรวม

ขยะที่ทิ้งทุกประเภทในถังเดียวกัน	 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 2.28	 ดัง

ปรากฏในภาพที่	4	

	 	 6)		ผลการทดสอบสมมติฐาน	

	 	 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของ				

ผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ	 ได้แก่	 เพศ	อายุ	 รายได้	 ระดับการศึกษา	

ระยะเวลาในการเข้ามาอยู่อาศัยและชนิดสินค้าที่ขาย	 กับบทบาท

ในการจัดการขยะของผู้ค้า	พบว่าผู้ค้าที่มีระดับการสำเร็จการศึกษา 

และชนิดสินค้าที่ขายที่แตกต่างกัน	 มีบทบาทในการจัดการขยะที่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยผู้ค้าที่สำเร็จ

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 และผู้ค้าที่สำเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.	มีบทบาทในการจัดการขยะ

ที่แตกต่างจากผู้ค้าที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา	 อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	นอกจากนี้ผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภท

แผงค้าผลไม้	 มีบทบาทในการจัดการขยะที่แตกต่างจากผู้ค้าที่ขาย

สินค้าประเภทแผงค้าเบ็ดเตล็ดและแผงค้าเนื้อหมูสดอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ภาพที่ 3	ทัศนคติต่อการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ	

	 	 ในส่วนของปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

จัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสดนั้น	 พบว่า	 มีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติ	 และบทบาทของผู้ค้าในการจัดการขยะ	 อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 สำหรับปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการ

ขยะของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ	 พบว่า	 มีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติ	 และบทบาทของผู้ค้าในการจัดการขยะอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 แต่กลับพบว่า	 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการ

จัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ	 ไม่มีความสัมพันธ์กับ

บทบาทของผู้ค้าในการจัดการขยะในตลาดสดอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05		

 

อภิปรายผลการวิจัย 
	 	 ผลการศึกษาเรื่อง	 บทบาทของผู้ค้าในการจัดการขยะใน

ตลาดสด	ศึกษากรณีตลาดสดบางกะปิ	เขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร

นั้น	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ	 มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะและบทบาทผู้ค้าในการจัดการ

ขยะอยู่ในระดับสูง	 นอกจากนี้	 ทัศนคติต่อการจัดการขยะของผู้ค้า

ในตลาดสดบางกะปิอยู่ในระดับปานกลาง	 แต่กลับพบว่าส่วนใหญ่

ผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

จัดการขยะมากเท่าที่ควร	 เนื่องจากผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิมักจะ

ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการขยะจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 จึงทำให้ผู้ค้าบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการ

จัดการขยะภายในตลาดสดมากนัก		

	 	 สำหรับผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ผู้ค้าที่มีระดับการ

สำเร็จการศึกษาที่แตกต่างกันมีบทบาทในการจัดการขยะภายใน
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การจัดการขยะท่ีถูกตองควรกําจัดขยะใหถูกประเภท

ทานสามารถชวยลดปริมาณขยะได เมื่อทานนําเศษขยะมาใช… 

การนําเอาขยะกลับมาใช ใหม (Recycle) สามารถชวยลดปญหา… 

การจัดการขยะท่ีไดประสิทธิภาพเร่ิมตั้งแตการคัดแยกขยะ ณ … 

ปญหาขยะลนโลกจะหมดไป ถาทุกคนชวยกันจัดการขยะอยาง… 

ทานไมสบายใจเมื่อพบเห็นกองขยะท่ีไมมีการคัดแยก

นําขยะมากองท้ิงรวมกัน เพื่อประหยัดเวลา

ทานจะทําการคัดแยกขยะเม่ือทานมีเวลา

การจัดการขยะทําใหอาชีพคนขายของเกาหรือผูคุยขยะหมด… 

การจัดการขยะเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ… 

เมื่อท้ิงขยะทานมักมองวาเสียเวลาเมื่อตองคัดแยกขยะ

การคัดแยกขยะทําใหเสียเวลาในการขายของ

คาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติ

 

ภาพที่ 3 ทัศนคติตอการจัดการขยะของผูคาในตลาดสดบางกะป 
 5)  บทบาทผูคาในการจัดการขยะ 
 จากการสํารวจขอมูลของผูคาในตลาดสดบางกะป พบวา ผูคาในตลาดสดบางกะปมีบทบาทของการจัดการขยะอยูใน
ระดับสูง โดยมีคาเฉล่ียบทบาทการจัดการขยะในภาพรวม 3.78 ขอคําถามบทบาทของผูคาในการจัดการขยะที่มีคาเฉล่ียมาก
ที่สุด ไดแก ทานปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดในการจัดการขยะโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.79 รองลงมาคือขอคําถามทานดูแล
ไมใหเกิดแหลงเพาะพันธุพาหะนําโรคในแผงคาโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.75 และขอคําถามบทบาทที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ไดแก 
ทานรวบรวมขยะที่ทิ้งทุกประเภทในถังเดียวกัน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.28 ดังปรากฏในภาพที่ 4 
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3.25

2.28

3.16

เม่ือทานทําความสะอาดแผงทานจะนําขยะไปทิ้งไวขางๆแผง

ทานสนับสนุนใหลูกคาใชตระกรา ถุงผา หรือภาชนะอื่นๆมากกวาใชถุงพลาสติก

ทานจะทิ้งขยะประเภทนํ้าอัดลม ขวดแกว ลงในถังขยะรีไซเคิล

ทานบอกตอผูคาใกลเคียงใหคัดแยกขยะ

ทานจัดตะกราหรือถังขยะไวใหลูกคาทิ้งขยะขางแผงของทาน เพื่อลดการทิ้งขยะไม… 

ทานคัดแยกขยะวัสดุที่ใชไดหรือใชซ้ําออกจากวัสดุที่ใชไมไดหรือไมสามารถใชซ้ํา

ทานรวบรวมขยะที่ทิ้งทุกประเภทในถังเดียวกัน

ทานนําขยะไปใชประโยชนอยางอื่น เชน EM อาหารสัตว ทําวัสดุใสของ

ทานปฎิบัติตามกฏระเบียบของตลาดในการจัดการขยะ

ทานใชวัสดุยอยสลายไดงายแทนกลองโฟม ถุงพลาสติก

ทานดูแลไมใหเกิดแหลงเพาะพันธุพาหะนําโรคในแผงคา

คาเฉลี่ยคะแนนบทบาทของผูคา

 

ภาพที่ 4 บทบาทผูคาในการจัดการขยะ 

ภาพที่ 4	บทบาทผู้ค้าในการจัดการขยะ	
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84			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2556 - พฤษภาคม 2556

วรรณธณี  กองจันทร์ดี,  วิสาขา  ภู่จินดา,  บุญจง  ขาวสิทธิวงษ์ 

ตลาดสดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 	 ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	บุญจง	ขาวสิทธิวงษ์	 (2554:	 49)	ที่

กล่าวว่า	 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการคัดแยก

มูลฝอยที่แตกต่างกัน	 ในส่วนของผู้ค้าที่ขายสินค้าที่แตกต่างกันจะ

มีบทบาทของผู้ค้าในการจัดการขยะภายในตลาดสดที่แตกต่างกัน	

โดยเฉพาะผู้ค้าผักและผลไม้ในตลาดสด	เนื่องจากเศษผักและผลไม้

เหล่านี้สามารถนำไปทำประโยชน์	 เช่น	 การทำหมักชีวภาพ	 หรือมี

การจำหน่ายเศษผักและผลไม้เหล่านี้เพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ให้

กับผู้ประกอบการปศุสัตว์	 ทำให้ผู้ค้าผักและผลไม้มีบทบาทในการ

จัดการขยะภายในตลาดสดค่อนข้างแตกต่างจากผู้ค้าสินค้าชนิด

อื่น	ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ค้าเนื้อหมูสดและผู้ค้าสินค้าเบ็ดเตล็ด	

	 	 ในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะของ

ผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ	 พบว่ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการ

จัดการขยะ	 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี	 KAP	 (Knowledge,	

Attitude,	 Practice)	 (Chien-Yun,	 Wan-Fei,	 Yu-Hsi,	 and	

Chia-Hung,	 2012:	 73-79)	 ที่ได้กล่าวว่า	 พฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้

นั้นจะต้องประกอบด้วยการมีความรู้ความเข้าใจ	 การมีทัศนคติ

และจิตสำนึกต่อเรื่องนั้นๆ	 นอกจากนี้	 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว

กับการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิยังมีความสัมพันธ์

กับบทบาทของผู้ค้าในการจัดการขยะภายในตลาดสด	 ผลการ

ศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ	วิสาขา	ภู่จินดา	(2555:	12)	ซึ่งกล่าวว่า 

การได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมีความสัมพันธ์กับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม

โรงงาน	 และสอดคล้องกับการศึกษาของกรมทรัพยากรน้ำและ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 (2554:	 298)	 ที่พบว่า	 การได้

รับข้อมูลข่าวสารของผู้นำชุมชนมีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำ

ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน	

	 	 สำหรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะของผู้ค้า

ในตลาดสดบางกะปิ	 พบว่า	 มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ค้าต่อ

การจัดการขยะภายในตลาดสด	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 ธ

เนตร	 ตัญญวงษ์,	 ไพบูลย์	 อ่อนมั่ง	 และสุนมรตี	 นิ่มเนติพันธ์	

(2554:	 73)	 ซึ่งได้ทำการศึกษาผลของกิจกรรมนันทนาการเพื่อ

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กกำพร้าที่ได้รับผล

กระทบจากเอดส์บ้านแกร์ด้า	 จังหวัดลพบุรี	 ผลการศึกษา	 พบว่า	

เมื่อเด็กได้รับความรู้จากการอบรมในกิจกรรมนันทนาการเพื่อ

เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง	 จะมีทัศนคติต่อการเห็นคุณค่า

ในตนเองสูงกว่าก่อนได้รับการอบรม	 นอกจากนี้	 ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ	 มีความ

สัมพันธ์กับบทบาทผู้ค้าในการจัดการขยะภายในตลาดสด	 ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภฤกษ์	 ดวงขวัญ(2548)	 ที่ได้

ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง	 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยใน					

ครัวเรือนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า	 จังหวัด

ปทุมธานี	 พบว่า	 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

เป็นปัจจัย	 ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการจัดการขยะ

มูลฝอยในครัวเรือน	

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
	 	 การศึกษานี้	 พบว่า	 ผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิซึ่งเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้	มีความรู้ความเข้าใจ	และมีบทบาทผู้ค้า

ในการจัดการขยะอยู่ในระดับสูง	 รวมทั้งมีทัศนคติต่อการจัดการ

ขยะอยู่ในระดับปานกลาง	 แต่ผู้ค้าไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การจัดการขยะเป็นส่วนมาก	 สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่าง

ของบทบาทผู้ค้าในการจัดการขยะภายในตลาดสดบางกะปิ	 ได้แก่	

ระดับการสำเร็จการศึกษาและชนิดของสินค้าที่นำมาขายภายใน

ตลาดสด	 สำหรับปัจจัยอื่นๆ	 ที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทผู้ค้าใน

การจัดการขยะ	 ได้แก่	 ความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ข้อมูลข่าว

สารเกี่ยวกับการจัดการขยะของผู้ค้า	 โดยที่ความรู้ความเข้าใจและ

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในประเด็นดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์ต่อ

ทัศนคติของผู้ค้าภายในตลาดสดบางกะปิ	

	 	 ดังนั้นจากผลการศึกษาดังกล่าว	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง

ควรให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างทั่วถึงและ

สม่ำเสมอ	 และสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการ

คัดแยกขยะของผู้ค้าภายในตลาดสด	 ยกตัวอย่าง	 เช่น	 การนำเศษ

อาหารจากตลาดสดเพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพสำหรับให้ผู้ค้าไว้ใช้

ประโยชน์	รวมทั้งการแบ่งพื้นที่สินค้าภายในตลาดสดเป็นหมวดหมู่

เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการรวบรวมและการคัดแยกขยะภายใน

ตลาดสด	 ซึ่งหากผู้ค้าภายในตลาดสดมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใน

การจัดการขยะเพิ่มมากขึ้น	 ผู้ค้าก็จะมีความรู้ความเข้าใจในการ

จัดการขยะภายในตลาดสดมากขึ้น	และเมื่อมีความรู้ความเข้าใจใน

การจัดการขยะภายในตลาดสดมากขึ้นแล้ว	 ทัศนคติและบทบาท

ของผู้ค้าในการจัดการขยะภายในตลาดสดก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอีก

ด้วย	(Rogers,	1983)	
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บทคัดย่อ 
	 	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	ถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เตาเผาผลิตน้ำส้มควันไม้	เพื่อพัฒนาของชุมชน	โดยใช้หลักการ	

KM:	 ภาคปฏิบัติชุมชนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 (Action	 Research)	 ซึ่งเน้นกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมระหว่าง

เจ้าของเทคโนโลยีโดยใช้วิธีการฝึกอบรม	ทีมผู้วิจัยและผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยี	

	 	 ผลจากการวิจัย	 ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 จากในพื้นที่	 กลุ่มเกษตรกรบ้านมอสูง	 ตำบลวังทอง	 อำเภอเมือง	 จังหวัด

กำแพงเพชร	จำนวน	12	คน	โดยมีกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้หลักการของการจัดการองค์ความรู้สู่ชุมชน	(KM:CPP)	สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ใช้สถิติเชิงพรรณนาและข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยการหาค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(				)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	แบ่งเป็นแบบทดสอบความรู้และแบบสอบถามความพึง

พอใจซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อน	 –	 หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 มี

ค่า	 IOC	 เท่ากับ	 1.00	 และผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้	 เท่ากับ	 67.02	 เปอร์เซ็นต์เมื่อพิจารณาในราย

ละเอียดส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจากผู้ใช้เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้	 พบว่า	 ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ย	 (	 	 	 	 =	

4.67)	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (SD.	 =	 0.30)	 ด้านการใช้งานของเตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้	 สามารถเผาได้ตามปริมาณที่กำหนด	

สามารถลดขั้นตอนการเผาได้	 มีความปลอดภัยในขณะใช้งาน	 ระบบการทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อนไม่สิ้นเปลืองพลังงาน	 รองลงมาได้แก่	

ความพึงพอใจต่อความรู้ในคู่มือการใช้เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้และพอใจต่อการได้มีส่วนร่วมทดลองใช้เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้

ซึ่งได้สรุปโครงการ	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นโดยใช้หลักการ	 KM:	

ภาคปฏิบัติชุมชนงานวิจัยซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจทั้งโครงการในระดับมากที่สุด	

 

คำสำคัญ	:		การถ่ายทอดเทคโนโลยี,	เตาเผาผลิตน้ำส้มควันไม้,	การจัดการองค์ความรู้สู่ชุมชน	
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บทคัดยอ 

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค   ถายทอดเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมโดยใชเตาเผาผลิตนํ้าสมควันไม  เพื่อพัฒนาของชุมชน 
โดยใชหลักการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชนดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซ่ึงเนนกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี
แบบมีสวนรวมระหวางเจาของเทคโนโลยีโดยใชวิธีการฝกอบรม ทีมผูวิจัยและผูประกอบการที่ใชเทคโนโลย ี

 ผลจากการวิจัย  ใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง จากในพื้นที่ กลุมเกษตรกรบานมอสูง ตําบลวังทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 12 คน โดยมีกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีโดยใชหลักการของการจัดการองคความรูสู
ชุมชน (KM:CPP) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนาและขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) โดยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
แบงเปนแบบทดสอบความรูและแบบสอบถามความพึงพอใจซ่ึงเม่ือพิจารณารายละเอียดของการถายทอดเทคโนโลยีโดย
แบบทดสอบความรูความเขาใจกอน – หลังการถายทอดเทคโนโลยี มีคา  IOC  เทากับ 1.00  และผูรับการถายทอดเทคโนโลยี
มีความกาวหนาทางการเรียนรู  เทากับ 67.02 เปอรเซ็นตเม่ือพิจารณาในรายละเอียดสวนใหญมีความพึงพอใจจากผูใชเตาเผา
เพื่อผลิตนํ้าสมควันไม  พบวา  คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย ( X  = 4.67) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD. 
= 0.30) ดานการใชงานของเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม สามารถเผาไดตามปริมาณที่กําหนด สามารถลดขั้นตอนการเผาได มี
ความปลอดภัยในขณะใชงาน ระบบการทํางานไมยุงยากซับซอนไมส้ินเปลืองพลังงาน รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอความรู
ในคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมและพอใจตอการไดมีสวนรวมทดลองใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมซ่ึงไดสรุป
โครงการ  การถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในทองถิ่นโดยใชหลักการ KM: 
ภาคปฏิบัติชุมชนงานวิจัยซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจทั้งโครงการในระดับมากที่สุด 
 คําสําคัญ :  การถายทอดเทคโนโลยี, เตาเผาผลิตนํ้าสมควันไม, การจัดการองคความรูสูชุมชน 

 Abstract 

 The objective of this study was to transfer the participatory technology by using  a Kiln for 
Smoked Wood Vinegar Production for planting in order to develop quality of life of the community.  This 
was done by using the principle of knowledge management (KM).  It focused on the process of the 
participatory technology transfer between the technology owners, research team, and entrepreneurs.  
Participatory in this study were 12 farmers obtained by purposive random sampling.  They lived in Baan 
Morsoong, Wangthong sub-district, Maung district, Kamphangphet province.  The principle of community 
knowledge management (KM : CPP) was used for the technology transfer activities.  Descriptive statistics 
was used for data analysis and content analysis was used for qualitative data analysis.  Percentage, mean, 
and standard deviation were used for the statistical treatment.  Knowledge testing paper and a set of 
questionnaires on satisfaction were used for data collection.  Pretest and posttest on technology transfer 
were administered with the participants and it was found that the IOC index was equivalent to 1.00 the 
learning progress on technology of the participants was 67.02 percent.  There was a highest level of the 

participants satisfaction with the a Kiln for Smoked Wood Vinegar Production ( x  = 4.67; S.D. = 0.30)  
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แบงเปนแบบทดสอบความรูและแบบสอบถามความพึงพอใจซ่ึงเม่ือพิจารณารายละเอียดของการถายทอดเทคโนโลยีโดย
แบบทดสอบความรูความเขาใจกอน – หลังการถายทอดเทคโนโลยี มีคา  IOC  เทากับ 1.00  และผูรับการถายทอดเทคโนโลยี
มีความกาวหนาทางการเรียนรู  เทากับ 67.02 เปอรเซ็นตเม่ือพิจารณาในรายละเอียดสวนใหญมีความพึงพอใจจากผูใชเตาเผา
เพื่อผลิตนํ้าสมควันไม  พบวา  คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย ( X  = 4.67) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD. 
= 0.30) ดานการใชงานของเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม สามารถเผาไดตามปริมาณที่กําหนด สามารถลดขั้นตอนการเผาได มี
ความปลอดภัยในขณะใชงาน ระบบการทํางานไมยุงยากซับซอนไมส้ินเปลืองพลังงาน รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอความรู
ในคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมและพอใจตอการไดมีสวนรวมทดลองใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมซ่ึงไดสรุป
โครงการ  การถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในทองถิ่นโดยใชหลักการ KM: 
ภาคปฏิบัติชุมชนงานวิจัยซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจทั้งโครงการในระดับมากที่สุด 
 คําสําคัญ :  การถายทอดเทคโนโลยี, เตาเผาผลิตนํ้าสมควันไม, การจัดการองคความรูสูชุมชน 

 Abstract 

 The objective of this study was to transfer the participatory technology by using  a Kiln for 
Smoked Wood Vinegar Production for planting in order to develop quality of life of the community.  This 
was done by using the principle of knowledge management (KM).  It focused on the process of the 
participatory technology transfer between the technology owners, research team, and entrepreneurs.  
Participatory in this study were 12 farmers obtained by purposive random sampling.  They lived in Baan 
Morsoong, Wangthong sub-district, Maung district, Kamphangphet province.  The principle of community 
knowledge management (KM : CPP) was used for the technology transfer activities.  Descriptive statistics 
was used for data analysis and content analysis was used for qualitative data analysis.  Percentage, mean, 
and standard deviation were used for the statistical treatment.  Knowledge testing paper and a set of 
questionnaires on satisfaction were used for data collection.  Pretest and posttest on technology transfer 
were administered with the participants and it was found that the IOC index was equivalent to 1.00 the 
learning progress on technology of the participants was 67.02 percent.  There was a highest level of the 

participants satisfaction with the a Kiln for Smoked Wood Vinegar Production ( x  = 4.67; S.D. = 0.30)  
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Abstract 
	 	 The	objective	of	this	study	was	to	transfer	the	participatory	technology	by	using		a	Kiln	for	Smoked	Wood	

Vinegar	Production	for	planting	in	order	to	develop	quality	of	life	of	the	community.		This	was	done	by	using	the	

principle	 of	 knowledge	management	 (KM).	 It	 focused	 on	 the	 process	 of	 the	 participatory	 technology	 transfer	

between	the	technology	owners,	 research	team,	and	entrepreneurs.	 	Participatory	 in	this	study	were	12	farmers	

obtained	 by	 purposive	 random	 sampling.	 They	 lived	 in	 Baan	Morsoong,	Wangthong	 sub-district,	Maung	 district,	

Kamphangphet	 province.	 The	 principle	 of	 community	 knowledge	management	 (KM	 :	 CPP)	 was	 used	 for	 the	

technology	 transfer	activities.	Descriptive	statistics	was	used	 for	data	analysis	and	content	analysis	was	used	 for	

qualitative	 data	 analysis.	 Percentage,	mean,	 and	 standard	 deviation	 were	 used	 for	 the	 statistical	 treatment.		

Knowledge	 testing	paper	and	a	 set	of	questionnaires	on	 satisfaction	were	used	 for	data	collection.	Pretest	and	

posttest	on	technology	transfer	were	administered	with	the	participants	and	it	was	found	that	the	IOC	index	was	

equivalent	to	1.00	the	learning	progress	on	technology	of	the	participants	was	67.02	percent.	There	was	a	highest	

level	of	the	participants	satisfaction	with	the	a	Kiln	for	Smoked	Wood	Vinegar	Production	(						=	4.67;	S.D.	=	0.30)		

	 	 the	 capacity	 in	wood	burning;	 reduction	 of	 the	 burning	 steps;	 safety	 in	 using;	 non-complex	 system;	 and	

energy	saving.	 	This	was	 followed	by	satisfaction	with	the	kiln	manual	and	participation	 in	the	kiln	try-out	were	

satisfied	with	technology	transfer	based	on	the	knowledge	management	at	a	highest	level.										

 

Keywords	:			Technology	Transfer,	Smoked	Wood	Vinegar	Production,	Knowledge										

																		Management	Model					

 

การถายทอดเทคโนโลยีเตาเผาผลิตน้ําสมควันไม 
ดวยรูปแบบการจัดการองคความรูสูชุมชน 

Technology Transfer of a Kiln for Smoked Wood Vinegar Production Using 
the Knowledge Management to the Community 

รสริน อมรพันธุ  กันต อินทุวงศ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

บทคัดยอ 

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค   ถายทอดเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมโดยใชเตาเผาผลิตนํ้าสมควันไม  เพื่อพัฒนาของชุมชน 
โดยใชหลักการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชนดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซ่ึงเนนกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี
แบบมีสวนรวมระหวางเจาของเทคโนโลยีโดยใชวิธีการฝกอบรม ทีมผูวิจัยและผูประกอบการที่ใชเทคโนโลย ี

 ผลจากการวิจัย  ใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง จากในพื้นที่ กลุมเกษตรกรบานมอสูง ตําบลวังทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 12 คน โดยมีกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีโดยใชหลักการของการจัดการองคความรูสู
ชุมชน (KM:CPP) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนาและขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) โดยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
แบงเปนแบบทดสอบความรูและแบบสอบถามความพึงพอใจซ่ึงเม่ือพิจารณารายละเอียดของการถายทอดเทคโนโลยีโดย
แบบทดสอบความรูความเขาใจกอน – หลังการถายทอดเทคโนโลยี มีคา  IOC  เทากับ 1.00  และผูรับการถายทอดเทคโนโลยี
มีความกาวหนาทางการเรียนรู  เทากับ 67.02 เปอรเซ็นตเม่ือพิจารณาในรายละเอียดสวนใหญมีความพึงพอใจจากผูใชเตาเผา
เพื่อผลิตนํ้าสมควันไม  พบวา  คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย ( X  = 4.67) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD. 
= 0.30) ดานการใชงานของเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม สามารถเผาไดตามปริมาณที่กําหนด สามารถลดขั้นตอนการเผาได มี
ความปลอดภัยในขณะใชงาน ระบบการทํางานไมยุงยากซับซอนไมส้ินเปลืองพลังงาน รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอความรู
ในคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมและพอใจตอการไดมีสวนรวมทดลองใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมซ่ึงไดสรุป
โครงการ  การถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในทองถิ่นโดยใชหลักการ KM: 
ภาคปฏิบัติชุมชนงานวิจัยซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจทั้งโครงการในระดับมากที่สุด 
 คําสําคัญ :  การถายทอดเทคโนโลยี, เตาเผาผลิตนํ้าสมควันไม, การจัดการองคความรูสูชุมชน 

 Abstract 

 The objective of this study was to transfer the participatory technology by using  a Kiln for 
Smoked Wood Vinegar Production for planting in order to develop quality of life of the community.  This 
was done by using the principle of knowledge management (KM).  It focused on the process of the 
participatory technology transfer between the technology owners, research team, and entrepreneurs.  
Participatory in this study were 12 farmers obtained by purposive random sampling.  They lived in Baan 
Morsoong, Wangthong sub-district, Maung district, Kamphangphet province.  The principle of community 
knowledge management (KM : CPP) was used for the technology transfer activities.  Descriptive statistics 
was used for data analysis and content analysis was used for qualitative data analysis.  Percentage, mean, 
and standard deviation were used for the statistical treatment.  Knowledge testing paper and a set of 
questionnaires on satisfaction were used for data collection.  Pretest and posttest on technology transfer 
were administered with the participants and it was found that the IOC index was equivalent to 1.00 the 
learning progress on technology of the participants was 67.02 percent.  There was a highest level of the 

participants satisfaction with the a Kiln for Smoked Wood Vinegar Production ( x  = 4.67; S.D. = 0.30)  
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รสริน  อมรพันธุ์   กันต์  อินทุวงศ์  

บทนำ 
	 	 ในการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของสาร

ป้องกันศัตรูพืช	 สามารถผลิตได้โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์	

คือการถ่ายเทความร้อนจากปล่องเตาเผาออกสู่อากาศรอบปล่องที่

มีอุณหภูมิต่ำกว่า	 ซึ่งโดยหลักการเมื่อความร้อนภายในเตาที่มี

ความชื้น	 และก๊าซถูกพ่นออกมากระทบกับอากาศเย็นที่อยู่

ภายนอกเตา	 ก็จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นของเหลว	 ซึ่ง

ของเหลวเหล่านั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน	 เช่นด้าน

การเกษตร	 ด้านอุตสาหกรรม	 ด้านยารักษาโรคผิวหนัง	 เป็นต้น	

(กรมวิชาการเกษตร,	2552,	หน้า		3)		

	 	 เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้	 เป็นเตาเผาถ่านที่นิยมใช้กัน

ทั่วไปในท้องถิ่น	อาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน	เช่น	ใช้ถังน้ำมัน	200	

ลิตรเจาะฝาออกแล้วก่อให้เป็นเตาในลักษณะวางตามแนวราบกับ

พื้นดิน	 หรืออาจตั้งบนพื้นดิน	 จากการสัมภาษณ์นายจิรวัฒน์	 พรม

จีน	 ผู้นำเกษตรกรบ้านมอสูง	 กล่าวว่า	 น้ำส้มควันไม้ถือเป็น

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี	 แต่

ปริมาณน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากเตาเผาจะมีปริมาณน้อย	 ไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการ	ถ้ามีหน่วยงานใดคิดพัฒนาเตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้ม

ควันไม้ให้ได้ในปริมาณที่มากพอ	 และถ้ามีการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสร้างเตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า

ปัจจุบัน	เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นต่าง	ๆ 

ได้มากยิ่งขึ้น	 เพราะปกติในแต่ละหมู่บ้านจะมีเศษไม้เล็ก	 ๆ	 ที่ถูก

ทิ้งขว้างหรือเผาทิ้งอยู่มาก	(จิรวัฒน์	พรมจีน,	2554,	ตุลาคม	12)		

	 	 จากการศึกษาสภาพปัญหาการใช้เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้ม

ควันไม้ของเกษตรกรผู้ผลิตน้ำส้มควันไม้บ้านมอสูง	 ตำบลวังทอง	

อำเภอเมือง	 จังหวัดกำแพงเพชร	 พบว่ามีสภาพปัญหาด้านต่าง	 ๆ	

ได้แก่	ด้านกายภาพของเตาเผา	พบว่ายังไม่แข็งแรงทนทานต่อการ

ใช้งานต้องซ่อมทุกครั้งที่จะใช้งาน	มีขนาดที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน 

ใส่ฟืนได้น้อย	 ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะใช้งานด้าน

คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้	 ประกอบโครงสร้างเตาเผา	 พบว่าต้อง

เปลี่ยนแปลง	ซ่อมแซมบ่อยครั้ง	 ไม่คงทนต่อสภาพแวดล้อม	 	ด้าน

ประสิทธิภาพการผลิตน้ำส้มควันไม้	 พบว่าได้น้ำส้มควันไม้ใน

ปริมาณที่น้อย	ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร		

	 	 จากบทความข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรที่จะมี	 การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมโดยการนำ	 เตาเผาผลิตน้ำส้ม

ควันไม้	 ที่ได้พัฒนาแล้วไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มชุมชนใช้

ในงานอุตสาหกรรมให้สามารถเผาได้ตามปริมาณที่กำหนด	

สามารถลดขั้นตอนการเผาได้	 มีความปลอดภัยในขณะใช้งาน	 โดย

ใช้หลักการการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 KM	 :	 ภาคปฏิบัติชุมชนเพื่อให้

เข้าถึงกลุ่มและมีการจัดฝึกอบรมอย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น	

 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 	 1.	 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องเพื่อประดิษฐ์	 เตาเผา

เพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้ให้มีคุณภาพดีขึ้น	 ด้วยรูปแบบการจัดการ

องค์ความรู้สู่ชุมชน	

	 	 2.	 เพื่อประเมินความพึงพอใจ	 นวัตกรรมเตาเผาเพื่อผลิต

น้ำส้มควันไม้		ด้วยรูปแบบการจัดการองค์ความรู้สู่ชุมชน	

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
	 	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 (Action	 Research)	 โดยเน้น

กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมตามโครงการวิจัย

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดกำแพงเพชร	ประกอบด้วยการ

ดำเนินงานใน	3	แนวทาง	ได้แก่		

	 	 1.	 การพัฒนาเครือข่าย	 เป็นการทำงานในลักษณะ

พหุภาคี	และร่วมมือกันในเชิงยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงนโยบาย

สาธารณะไปสู่การปฏิบัติ	 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจนนำ

ไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของชุมชนและขยายผลสู่พื้นที่ต่าง	ๆ	จนเกิด

เป็นเครือข่ายการพัฒนาสุขภาวะชุมชนทั้งระดับพื้นที่	

	 	 2.	การพัฒนานโยบายสาธารณะ	เป็นกระบวนการขับเคลื่อน

กิจกรรมของชุมชนและกระบวนการเรียนรู้ภายใต้การทำงานร่วม

กันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		องค์กรชุมชนกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกำแพงเพชร	 และภาคีที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อนำไปสู่การปรับ

เปลี่ยนวิธีคิด	 แล้วกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะจนนำไปสู่การ

ปฏิบัติการทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี	

	 	 3.	การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม		เป็นกระบวนการ

พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม	 ผ่านกระบวนการวิจัยและการ

จัดการความรู้จนเกิดเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านสุข

ภาวะชุมชนในพื้นที่ตำบลร่วมจิต	 ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่ต่าง	ๆ	ต่อไป 

รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่

สามารถตอบสนองการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยได้

นำการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาใช้ให้กับชุมชนแบบมีส่วนร่วม	

 

กลุ่มชุมชนเป้าหมาย: 
	 	 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการกำหนดสัดส่วนของ

กลุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)	 เพื่อให้

กลุ่มประชากร	 กลุ่มชุมชนโดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง	 ใช้วิธีการ

เลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 จากในพื้นที่	 กลุ่มเกษตรกรบ้านมอ

สูง	ตำบลวังทอง	อำเภอเมือง	จังหวัดกำแพงเพชร	จำนวน	12	คน	
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย: 
	 	 1)	 สื่อบุคคลวิทยากรมีคุณสมบัติดังนี้	 (1)	 นักศึกษาระดับ

ปริญญาโทหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	 (2)	 มี

ความรู้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ	 เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้	 (3)		

ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรม	 โดยการเตรียมความพร้อม

เรื่องการถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	 การเตรียมความพร้อมด้าน

ความรู้	การวางแผนเพื่อให้จัดกิจกรรมโครงการ		

	 	 2)	 สื่อสิ่งพิมพ์	 (2.1)	 คู่มือการใช้เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้ม

ควันไม้	(2.2)	แผ่นป้ายโฆษนา,	โปสเตอร์	

	 	 3)	 แบบสอบถามและแบบทดสอบเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	

เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้	 เป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

ซึ่งมี	จำนวน	2	ชุด	ดังนี้	ชุดที่	1		แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ

ก่อน	 –	 หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ชุดที่	 2	 แบบความพึงพอใจ

จากผู้ใช้เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้				

	 	 4)	 กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 KM:	 ภาคปฏิบัติ

ชุมชน	ของ	กันต์	อินทุวงศ์	(2554)	ใช้กระบวนการปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม	 ดำเนินการปฏิบัติการร่วมกันแบ่งออกเป็น	 5	 ขั้นตอน

ของการฝึกอบรม	ดังแผนภาพที่	1	

 

การอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
  กิจกรรมที่ 1	Education	of	Knowledge	การสนทนาใน

บรรยากาศที่เป็นกันเอง	 เริ่มจากผู้วิจัยนำเสนอเข้าสู่ความสำคัญ

และวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการ

วิจัยครั้งนี้	 โดยจะเชิญกรรมการและสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมเพื่อให้

ทราบปัญหาและแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี	

  กิจกรรมที่ 2	 Knowledge	Work	 Rally	 ผู้วิจัยให้ผู้ร่วม

การฝึกอบรมลงปฏิบัติจริงกับเครื่องจักร	 โดยนำผู้ฝึกอบรมลงพื้นที่

เพื่อดูหลักการทำงานของเครื่องจักรแต่ละชิ้น			

  กิจกรรมที่ 3	 Cooperative	Work	 Shop	 ผู้วิจัยให้ผู้เข้า

ร่วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็น	 ทัศนคติ	 และให้ทำกิจกรรม

กลุ่มโดยการระดมความคิดการมีส่วนร่วมของการเพิ่มผลผลิตมูล

ค่านวัตกรรมเครื่องจักรกล	 โดยการแบ่งกลุ่มแล้วกำหนดหัวข้อใน

การนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนและผู้ประกอบการเข้ามามีบทบาท

และมีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่า	

  กิจกรรมที่ 4	Mind	Mapping	Work	Shop	ให้ผู้เข้าร่วม

ฝึกอบรมมาร่วมอภิปรายแต่ละประเด็นอย่างเต็มที่ในการเพิ่ม

ผลผลิตมูลค่าเพิ่มของนวัตกรรมเของผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน

เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการมีส่วนร่วม		

  กิจกรรมที่ 5	Evaluation	Program	ในท้ายสุดผู้วิจัยให้ผู้

เข้าร่วมโครงการ	 KM:	 ภาคปฏิบัติชุมชน	 เป็นผู้ประเมินโครงการ

การเพิ่มผลผลิตนวัตกรรมเครื่องจักร	 และผู้วิจัยสรุปผลที่ได้จาก

การสนทนากลุ่มให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบอีก

ครั้ง	

 

ผลการวิจัย 
	 	 ผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาข้อมูลการพัฒนาคุณค่าใน

การจัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการที่กลุ่มเกษตรกรได้

เข้าร่วมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ใช้วิธีการเลือกสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง	จากในพื้นที่	กลุ่มเกษตรกรบ้าน	มอสูง	ตำบล

วังทอง	อำเภอเมือง	จังหวัดกำแพงเพชร	จำนวน	12	คน	

แผนภาพที่ 1 : กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี KM: ภาคปฏิบัติชุมชน (KM:CPP) 

กันต์ อินทุวงศ์. (2554). 

 2. การพัฒนานโยบายสาธารณะ  เปนกระบวนการขับเคล่ือนกิจกรรมของชุมชนและกระบวนการเรียนรูภายใตการ

ทํางานรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกรชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และภาคีที่เก่ียวของ เพื่อ

นําไปสูการปรับเปล่ียนวิธีคิด  แลวกําหนดเปนนโยบายสาธารณะจนนําไปสูการปฏิบัติการทางการถายทอดเทคโนโลยี 

 3. การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม  เปนกระบวนการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม  ผานกระบวนการวิจัย

และการจัดการความรูจนเกิดเปนองคความรูและนวัตกรรมทางดานสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ตําบลรวมจิต ซ่ึงสามารถนําไป

ประยุกตใชและแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อใหเกิดการพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่ตางๆตอไป รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่สามารถตอบสนองการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นโดยไดนําการถายทอดเทคโนโลยี

มาใชใหกับชุมชนแบบมีสวนรวม 

กลุมชุมชนเปาหมาย: 
 วิธีการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เพื่อให

กลุมประชากร กลุมชุมชนโดยใชวิธีการเลือกสุมตัวอยาง ใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง จากในพื้นที่ กลุมเกษตรกร
บานมอสูง ตําบลวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 12 คน 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย: 
  1) ส่ือบุคคลวิทยากรมีคุณสมบัติดังน้ี (1) นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (2) มีความรูเผยแพรความรูเก่ียวกับ เตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม    
(3) ผูที่มีประสบการณเก่ียวกับนวัตกรรม โดยการเตรียมความพรอมเรื่องการถายทอดสูกลุมเปาหมาย การเตรียมความพรอม
ดานความรู การวางแผนเพื่อใหจัดกิจกรรมโครงการ  
  2) ส่ือส่ิงพิมพ (2.1) คูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม   (2.2) แผนปายโฆษนา, โปสเตอร 
  3)  แบบสอบถามและแบบทดสอบเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ เตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม เปนเครื่องมือการเก็บ
รวบรวมขอมูลซ่ึงมี จํานวน 2 ชุด ดังน้ี ชุดที่ 1  แบบทดสอบความรูความเขาใจกอน – หลังการถายทอดเทคโนโลยี  ชุดที่ 2 
แบบความพึงพอใจจากผูใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม    
  4) กระบวนการถายทอดเทคโนโลยี KM: ภาคปฏิบัติชุมชน ของ กันต อินทุวงศ (2554) ใชกระบวนการปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม   ดําเนินการปฏิบัติการรวมกันแบงออกเปน 5 ขั้นตอนของการฝกอบรม ดังแผนภาพที่ 1 
  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่1.: กระบวนการถายทอดเทคโนโลยี KM: ภาคปฏิบัติชุมชน (KM:CPP) 
กันต อินทุวงศ. (2554). 
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  วัตถุประสงค์ที่ 1 

	 	 จากการวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามความต้องการ

คุณลักษณะของเตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้	 แบบสอบถามและ

แบบประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของเตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้ม

ควันไม้	 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้ม

ควันไม้	 คู่มือการใช้เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้	 และแบบทดสอบ

ความรู้ก่อน-หลังรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เตาเผาเพื่อผลิต

น้ำส้มควันไม้	พบว่ามีค่า	 IOC	เท่ากับ	1	ทุกเครื่องมือ	และจากผล

การวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้พบว่าผู้ได้รับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้	 มีความ

ก้าวหน้าทางการเรียนรู้เท่ากับ	67.02	เปอร์เซ็นต์	

  วัตถุประสงค์ที่ 2 

	 	 จากการวิเคราะห์	 ความพึงพอใจของผู้ใช้เตาเผาเพื่อผลิต

น้ำส้มควันไม้โดยภาพรวม	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ยรวม					

(	 	 	 =	 4.67)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม	 (SD	 =	 0.30)	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 ได้แก่	 ความ

พึงพอใจต่อประสิทธิภาพด้านการใช้เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้	

มีค่าเฉลี่ย	(					=	4.75)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD	=	0.23)	รอง

ลงมาได้แก่	 ความพึงพอใจต่อกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

พัฒนาเตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้	มีค่าเฉลี่ย	 (	 	 	 	=	4.67)	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD	=	0.28)	และความพึงพอใจต่อคู่มือการใช้

เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้	มีค่าเฉลี่ย	(			=	4.58)	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(SD	=	0.38)	

 
อภิปรายผล 
	 	 ผลสรุปจากการดำเนินงานวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีเตา

เผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้	 	ในอุตสาหกรรมแบบมีส่วนร่วม	ด้วยรูป

แบบการจัดการองค์ความรู้สู่ชุมชนวิจัยมาอภิปรายผลได้	

  วัตถุประสงค์ที่ 1 

	 	 ผู้วิจัยได้นำแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการใช้เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้	 แผนการถ่ายทอด

เทคโนโลยี	 และคู่มือการใช้เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้ไปให้					

ผู้เชี่ยวชาญจำนวน	 3	 ท่านได้พิจารณาความสอดคล้องระหว่าง

วัตถุประสงค์กับข้อคำถาม	 ตัวเลือกตอบในแบบทดสอบ	 	 เนื้อหา

ในแผนการถ่ายทอด	 และเนื้อหาในคู่มือ	 แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อแนะนำ	 	 แล้วจึงนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน	 ผลการ

วิเคราะห์พบว่าเครื่องมือถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เตาเผาเพื่อผลิต

น้ำส้มควันไม้มีค่า	 IOC	 เท่ากับ	 1	 ทุกเครื่องมือ	 และผลการ

วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้พบว่าผู้ได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เท่ากับ	 67.02	 เปอร์เซ็นต์	

เมื่อพิจารณาความสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กันต์	 อินทุวงศ์	

(2554)	 ได้ทำการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยมีวัตถุประสงค์	

ในการพัฒนาคุณค่าของนวัตกรรมเครื่องอัดรีดแผ่นใบตอง	 โดยจัด

โครงการ	 KM:	 ภาคปฏิบัติชุมชน	 โดยเน้นการดำเนินงานตาม

ทฤษฏีห่วงโซ่คุณค่าโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการหาค่าร้อย

ละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง	 4	 ด้าน	 พบว่ามีความรู้ความเข้าใจของการ

ดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก	 และด้านความพึงพอใจนวัตกรรม

เครื่องอัดรีดใบตองอยู่ในระดับมาก	 และด้านความรู้ความเข้าใจ

ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด	 และเมื่อจบโครงการฝึก

อบรมมีความเข้าใจของเครื่องอยู่ในระดับมาก	และในด้านของการ

เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์	 นวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตองโดยผล

สำรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณทั้ง	 4	 ด้าน	 ด้านการผลิต	 การรักษา

คุณค่าของผลิตภัณฑ์งานใบตองช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่ง

แวดล้อมเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการลดต้นทุนการผลิต,	 ด้าน

วัตถุดิบ	สามารถหาแหล่งที่หาซื้อวัตถุดิบใบตองได้ง่าย	

  วัตถุประสงค์ที่ 2  

		 	 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้เตาเผาเพื่อ

ผลิตน้ำส้มควันไม้	 ไปมอบให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตน้ำส้มควันไม้	

ตำบลวังทอง	 อำเภอเมือง	 จังหวัดกำแพงเพชร	 จำนวน	 12	 คน	

ตอบ	 ขณะทดลองใช้เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้	 ผลจากการ

วิเคราะห์	 ความพึงพอใจของผู้ใช้เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้โดย

ภาพรวม	อยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยรวม	 (	 	 	 	=	4.67)	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานรวม	 (SD	 =	 0.30)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	

พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	ได้แก่	ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ

ด้านการใช้เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้	 มีค่าเฉลี่ย	 (	 	 	 =	 4.75)	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD	=	0.23)	รองลงมาได้แก่	ความพึงพอ

ใจต่อกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเตาเผาเพื่อผลิต

ภาพที่ 2	แสดงการปฏิบัติจริงของชุมชนเกี่ยวกับเตาเผาน้ำส้มควันไม้	 ภาพที่ 3	กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม	

การอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
     กิจกรรมที่ 1. Education of Knowledge การสนทนาในบรรยากาศที่เปนกันเอง เริ่มจากผูวิจัยนําเสนอเขาสู
ความสําคัญและวัตถุประสงคของการวิจัย รวมถึงประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยครั้งน้ี โดยจะเชิญกรรมการและสมาชิกกลุม
เขารวมเพื่อใหทราบปญหาและแนวทางการถายทอดเทคโนโลย ี
 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงการปฏิบัติจริงของชุมชนเก่ียวกับเตาเผานํ้าสมควันไม 
    กิจกรรมที่ 2 Knowledge Work Rally ผูวิจัยใหผูรวมการฝกอบรมลงปฏิบัติจริงกับเครื่องจักร โดยนําผูฝกอบรมลง
พื้นที่เพื่อดูหลักการทํางานของเครื่องจักรแตละชิ้น   

กิจกรรมที่ 3 Cooperative Work Shop ผูวิจัยใหผูเขารวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ และใหทํา
กิจกรรมกลุมโดยการระดมความคิดการมีสวนรวมของการเพิ่มผลผลิตมูลคานวัตกรรมเครื่องจักรกล โดยการแบงกลุ มแลว
กําหนดหัวขอในการนําผลิตภัณฑของชุมชนและผูประกอบการเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการเพิ่มมูลคา 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม 
 
กิจกรรมที่ 4 Mind Mapping Work Shop ใหผูเขารวมฝกอบรมมารวมอภิปรายแตละประเด็นอยางเต็มที่ในการ

เพิ่มผลผลิตมูลคาเพิ่มของนวัตกรรมเของผลิตภัณฑของแตละชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนแนวคิดในการมีสวนรวม  
กิจกรรมที่ 5   Evaluation Program ในทายสุดผูวิจัยใหผูเขารวมโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชน เปนผูประเมิน

โครงการการเพิ่มผลผลิตนวัตกรรมเครื่องจักร และผูวิจัยสรุปผลที่ไดจากการสนทนากลุมใหผูเขารวมสนทนากลุมใหผูเขารวม
ไดทราบอีกครั้ง 

ผลการวิจัย 

    ผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาขอมูลการพัฒนาคุณคาในการจัดโครงการการถายทอดเทคโนโลยีจากการที่กลุม
เกษตรกรไดเขารวมโครงการการถายทอดเทคโนโลยี ใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง จากในพื้นที่ กลุมเกษตรกรบาน  
มอสูง ตําบลวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 12 คน 
  วัตถุประสงคขอที่ 1 
 จากการวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถามความตองการคุณลักษณะของเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม แบบสอบถาม
และแบบประเมินประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม  แผนการถายทอดเทคโนโลยีการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสม
ควันไม  คูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม  และแบบทดสอบความรูกอน-หลังรับการถายทอดเทคโนโลยีการใชเตาเผาเพื่อผลิต
นํ้าสมควันไม พบวามีคา IOC เทากับ 1 ทุกเครื่องมือ และจากผลการวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียนรูพบวาผูไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีความกาวหนาทางการเรียนรูเทากับ 67.02 เปอรเซ็นต 
 

การอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
     กิจกรรมที่ 1. Education of Knowledge การสนทนาในบรรยากาศที่เปนกันเอง เริ่มจากผูวิจัยนําเสนอเขาสู
ความสําคัญและวัตถุประสงคของการวิจัย รวมถึงประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยครั้งน้ี โดยจะเชิญกรรมการและสมาชิกกลุม
เขารวมเพื่อใหทราบปญหาและแนวทางการถายทอดเทคโนโลย ี
 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงการปฏิบัติจริงของชุมชนเก่ียวกับเตาเผานํ้าสมควันไม 
    กิจกรรมที่ 2 Knowledge Work Rally ผูวิจัยใหผูรวมการฝกอบรมลงปฏิบัติจริงกับเครื่องจักร โดยนําผูฝกอบรมลง
พื้นที่เพื่อดูหลักการทํางานของเครื่องจักรแตละชิ้น   

กิจกรรมที่ 3 Cooperative Work Shop ผูวิจัยใหผูเขารวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ และใหทํา
กิจกรรมกลุมโดยการระดมความคิดการมีสวนรวมของการเพิ่มผลผลิตมูลคานวัตกรรมเครื่องจักรกล โดยการแบงกลุ มแลว
กําหนดหัวขอในการนําผลิตภัณฑของชุมชนและผูประกอบการเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการเพิ่มมูลคา 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม 
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กิจกรรมที่ 5   Evaluation Program ในทายสุดผูวิจัยใหผูเขารวมโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชน เปนผูประเมิน

โครงการการเพิ่มผลผลิตนวัตกรรมเครื่องจักร และผูวิจัยสรุปผลที่ไดจากการสนทนากลุมใหผูเขารวมสนทนากลุมใหผูเขารวม
ไดทราบอีกครั้ง 

ผลการวิจัย 

    ผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาขอมูลการพัฒนาคุณคาในการจัดโครงการการถายทอดเทคโนโลยีจากการที่กลุม
เกษตรกรไดเขารวมโครงการการถายทอดเทคโนโลยี ใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง จากในพื้นที่ กลุมเกษตรกรบาน  
มอสูง ตําบลวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 12 คน 
  วัตถุประสงคขอที่ 1 
 จากการวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถามความตองการคุณลักษณะของเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม แบบสอบถาม
และแบบประเมินประสิทธิภาพการใชงานของเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม  แผนการถายทอดเทคโนโลยีการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสม
ควันไม  คูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม  และแบบทดสอบความรูกอน-หลังรับการถายทอดเทคโนโลยีการใชเตาเผาเพื่อผลิต
นํ้าสมควันไม พบวามีคา IOC เทากับ 1 ทุกเครื่องมือ และจากผลการวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียนรูพบวาผูไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีความกาวหนาทางการเรียนรูเทากับ 67.02 เปอรเซ็นต 
 

 วัตถุประสงคขอที่ 2 
 จากการวิเคราะห ความพึงพอใจของผูใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย
รวม ( X  = 4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD = 0.30) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก 
ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพดานการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย ( X  = 4.75) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 
0.23) รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉลี ่ย 
( X  = 4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.28) และความพึงพอใจตอคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย 
( X  = 4.58) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.38) 

อภิปรายผล 

  ผลสรุปจากการดําเนินงานวิจัยการถายทอดเทคโนโลยีเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม  ในอุตสาหกรรมแบบมีสวนรวม 
ดวยรูปแบบการจัดการองคความรูสูชุมชนวิจัยมาอภิปรายผลได 
           วัตถุประสงคขอที่ 1 
           ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบความรูกอน-หลังการถายทอดเทคโนโลยีการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม แผนการ
ถายทอดเทคโนโลยี และคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานไดพิจารณาความสอดคลอง
ระหวางวัตถุประสงคกับขอคําถาม ตัวเลือกตอบในแบบทดสอบ  เน้ือหาในแผนการถายทอด และเน้ือหาในคูมือ แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขตามขอแนะนํา  แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมิน ผลการวิเคราะหพบวาเครื่องมือถายทอดเทคโนโลยีการใช
เตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมมีคา  IOC  เทากับ 1 ทุกเครื่องมือ และผลการวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียนรูพบวาผูไดรับ
การถายทอดเทคโนโลยีมีความกาวหนาทางการเรียนรูเทากับ  67.02  เปอรเซ็นต เม่ือพิจารณาความสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กันต อินทุวงศ (2554) ไดทําการวิจัยการถายทอดเทคโนโลยีโดยมีวัตถุประสงค ในการพัฒนาคุณคาของนวัตกรรมเครื่องอัดรีด
แผนใบตอง โดยจัดโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชน โดยเนนการดําเนินงานตามทฤษฏีหวงโซคุณคาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิเคราะหขอมูลทั้ง 4 ดาน พบวามีความรูความเขาใจของ
การดําเนินโครงการอยูในระดับมาก และดานความพึงพอใจนวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตองอยูในระดับมาก และดานความรู
ความเขาใจกอนการฝกอบรมอยูในระดับนอยที่สุด และเม่ือจบโครงการฝกอบรมมีความเขาใจของเครื่องอยูในระดับมาก และ
ในดานของการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภณัฑ นวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตองโดยผลสํารวจวิเคราะหเชิงปริมาณทั้ง 4 ดาน ดานการ
ผลิต การรักษาคุณคาของผลิตภัณฑงานใบตองชวยลดมลพิษและรักษาส่ิงแวดลอมเปนผลิตภัณฑทางเลือกในการลดตนทุนการ
ผลิต, ดานวัตถุดิบ สามารถหาแหลงที่หาซ้ือวัตถุดิบใบตองไดงาย 
  วัตถุประสงคที่ 2  
             ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม ไปมอบใหกลุมเกษตรกรผูผลิตนํ้าสม
ควันไม ตําบลวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 12 คน ตอบ ขณะทดลองใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม ผล
จากการวิเคราะห ความพงึพอใจของผูใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียรวม ( X  = 
4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD = 0.30) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ความพึงพอใจ
ตอประสิทธิภาพดานการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย ( X  = 4.75) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.23) 
รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉลี่ย ( X  = 
4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.28) และความพึงพอใจตอคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย ( X  = 
4.58) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.38)เม่ือพิจารณาความสอดคลองกับงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา มีความสอดคลองกับ
การศึกษาความพึงพอใจเตาเผาขยะสําหรับชมุชนของ ธนาภัสสร  แรงกสิกร (2553: บทคัดยอ) พบวา ผูใชเตาเผาขยะสําหรับ
ชุมชนมีความพึงพอใจใน 3 ดานคือ ดานความเหมาะสมของรูปแบบเตาเผาขยะไดแก มีขนาด รูปทรงที่เหมาะสมกับการใชงาน 
สามารถเผาขยะไดตามวัตถุประสงค สะดวกปลอดภัยสําหรับผูใช  มีระบบการเผาขยะที่ไมยุงยาก ซับซอน ซอมบํารุงรักษาได
งาย ดานความเหมาะสมของวัสดุที่ใชไดแก มีความแข็งแรง และทนตอสภาพแวดลอม วัสดุและอุปกรณหาซ้ือไดงาย การ
บํารุงรักษางาย ราคาถูก และดานความสามารถในการเผาขยะไดแก  ใชงานงายเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย สามารถทํางานแทน
แรงงานคนได สามารถเผาขยะไดในปริมาณที่เหมาะสม และเปนตนแบบที่ดีสําหรับนําไปสรางใชในครัวเรือน และสามารถเผา
ขยะไดอยางตอเน่ือง  

 

 วัตถุประสงคขอที่ 2 
 จากการวิเคราะห ความพึงพอใจของผูใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย
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ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพดานการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย ( X  = 4.75) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 
0.23) รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉลี ่ย 
( X  = 4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.28) และความพึงพอใจตอคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย 
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ถายทอดเทคโนโลยี และคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานไดพิจารณาความสอดคลอง
ระหวางวัตถุประสงคกับขอคําถาม ตัวเลือกตอบในแบบทดสอบ  เน้ือหาในแผนการถายทอด และเน้ือหาในคูมือ แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขตามขอแนะนํา  แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมิน ผลการวิเคราะหพบวาเครื่องมือถายทอดเทคโนโลยีการใช
เตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมมีคา  IOC  เทากับ 1 ทุกเครื่องมือ และผลการวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียนรูพบวาผูไดรับ
การถายทอดเทคโนโลยีมีความกาวหนาทางการเรียนรูเทากับ  67.02  เปอรเซ็นต เม่ือพิจารณาความสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กันต อินทุวงศ (2554) ไดทําการวิจัยการถายทอดเทคโนโลยีโดยมีวัตถุประสงค ในการพัฒนาคุณคาของนวัตกรรมเครื่องอัดรีด
แผนใบตอง โดยจัดโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชน โดยเนนการดําเนินงานตามทฤษฏีหวงโซคุณคาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิเคราะหขอมูลทั้ง 4 ดาน พบวามีความรูความเขาใจของ
การดําเนินโครงการอยูในระดับมาก และดานความพึงพอใจนวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตองอยูในระดับมาก และดานความรู
ความเขาใจกอนการฝกอบรมอยูในระดับนอยที่สุด และเม่ือจบโครงการฝกอบรมมีความเขาใจของเครื่องอยูในระดับมาก และ
ในดานของการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภณัฑ นวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตองโดยผลสํารวจวิเคราะหเชิงปริมาณทั้ง 4 ดาน ดานการ
ผลิต การรักษาคุณคาของผลิตภัณฑงานใบตองชวยลดมลพิษและรักษาส่ิงแวดลอมเปนผลิตภัณฑทางเลือกในการลดตนทุนการ
ผลิต, ดานวัตถุดิบ สามารถหาแหลงที่หาซ้ือวัตถุดิบใบตองไดงาย 
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             ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม ไปมอบใหกลุมเกษตรกรผูผลิตนํ้าสม
ควันไม ตําบลวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 12 คน ตอบ ขณะทดลองใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม ผล
จากการวิเคราะห ความพงึพอใจของผูใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียรวม ( X  = 
4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD = 0.30) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ความพึงพอใจ
ตอประสิทธิภาพดานการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย ( X  = 4.75) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.23) 
รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉลี่ย ( X  = 
4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.28) และความพึงพอใจตอคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย ( X  = 
4.58) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.38)เม่ือพิจารณาความสอดคลองกับงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา มีความสอดคลองกับ
การศึกษาความพึงพอใจเตาเผาขยะสําหรับชมุชนของ ธนาภัสสร  แรงกสิกร (2553: บทคัดยอ) พบวา ผูใชเตาเผาขยะสําหรับ
ชุมชนมีความพึงพอใจใน 3 ดานคือ ดานความเหมาะสมของรูปแบบเตาเผาขยะไดแก มีขนาด รูปทรงที่เหมาะสมกับการใชงาน 
สามารถเผาขยะไดตามวัตถุประสงค สะดวกปลอดภัยสําหรับผูใช  มีระบบการเผาขยะที่ไมยุงยาก ซับซอน ซอมบํารุงรักษาได
งาย ดานความเหมาะสมของวัสดุที่ใชไดแก มีความแข็งแรง และทนตอสภาพแวดลอม วัสดุและอุปกรณหาซ้ือไดงาย การ
บํารุงรักษางาย ราคาถูก และดานความสามารถในการเผาขยะไดแก  ใชงานงายเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย สามารถทํางานแทน
แรงงานคนได สามารถเผาขยะไดในปริมาณที่เหมาะสม และเปนตนแบบที่ดีสําหรับนําไปสรางใชในครัวเรือน และสามารถเผา
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 วัตถุประสงคขอที่ 2 
 จากการวิเคราะห ความพึงพอใจของผูใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย
รวม ( X  = 4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD = 0.30) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก 
ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพดานการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย ( X  = 4.75) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 
0.23) รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉลี ่ย 
( X  = 4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.28) และความพึงพอใจตอคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย 
( X  = 4.58) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.38) 

อภิปรายผล 

  ผลสรุปจากการดําเนินงานวิจัยการถายทอดเทคโนโลยีเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม  ในอุตสาหกรรมแบบมีสวนรวม 
ดวยรูปแบบการจัดการองคความรูสูชุมชนวิจัยมาอภิปรายผลได 
           วัตถุประสงคขอที่ 1 
           ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบความรูกอน-หลังการถายทอดเทคโนโลยีการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม แผนการ
ถายทอดเทคโนโลยี และคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานไดพิจารณาความสอดคลอง
ระหวางวัตถุประสงคกับขอคําถาม ตัวเลือกตอบในแบบทดสอบ  เน้ือหาในแผนการถายทอด และเน้ือหาในคูมือ แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขตามขอแนะนํา  แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมิน ผลการวิเคราะหพบวาเครื่องมือถายทอดเทคโนโลยีการใช
เตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมมีคา  IOC  เทากับ 1 ทุกเครื่องมือ และผลการวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียนรูพบวาผูไดรับ
การถายทอดเทคโนโลยีมีความกาวหนาทางการเรียนรูเทากับ  67.02  เปอรเซ็นต เม่ือพิจารณาความสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กันต อินทุวงศ (2554) ไดทําการวิจัยการถายทอดเทคโนโลยีโดยมีวัตถุประสงค ในการพัฒนาคุณคาของนวัตกรรมเครื่องอัดรีด
แผนใบตอง โดยจัดโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชน โดยเนนการดําเนินงานตามทฤษฏีหวงโซคุณคาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิเคราะหขอมูลทั้ง 4 ดาน พบวามีความรูความเขาใจของ
การดําเนินโครงการอยูในระดับมาก และดานความพึงพอใจนวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตองอยูในระดับมาก และดานความรู
ความเขาใจกอนการฝกอบรมอยูในระดับนอยที่สุด และเม่ือจบโครงการฝกอบรมมีความเขาใจของเครื่องอยูในระดับมาก และ
ในดานของการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภณัฑ นวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตองโดยผลสํารวจวิเคราะหเชิงปริมาณทั้ง 4 ดาน ดานการ
ผลิต การรักษาคุณคาของผลิตภัณฑงานใบตองชวยลดมลพิษและรักษาส่ิงแวดลอมเปนผลิตภัณฑทางเลือกในการลดตนทุนการ
ผลิต, ดานวัตถุดิบ สามารถหาแหลงที่หาซ้ือวัตถุดิบใบตองไดงาย 
  วัตถุประสงคที่ 2  
             ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม ไปมอบใหกลุมเกษตรกรผูผลิตนํ้าสม
ควันไม ตําบลวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 12 คน ตอบ ขณะทดลองใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม ผล
จากการวิเคราะห ความพงึพอใจของผูใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียรวม ( X  = 
4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD = 0.30) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ความพึงพอใจ
ตอประสิทธิภาพดานการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย ( X  = 4.75) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.23) 
รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉลี่ย ( X  = 
4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.28) และความพึงพอใจตอคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย ( X  = 
4.58) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.38)เม่ือพิจารณาความสอดคลองกับงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา มีความสอดคลองกับ
การศึกษาความพึงพอใจเตาเผาขยะสําหรับชมุชนของ ธนาภัสสร  แรงกสิกร (2553: บทคัดยอ) พบวา ผูใชเตาเผาขยะสําหรับ
ชุมชนมีความพึงพอใจใน 3 ดานคือ ดานความเหมาะสมของรูปแบบเตาเผาขยะไดแก มีขนาด รูปทรงที่เหมาะสมกับการใชงาน 
สามารถเผาขยะไดตามวัตถุประสงค สะดวกปลอดภัยสําหรับผูใช  มีระบบการเผาขยะที่ไมยุงยาก ซับซอน ซอมบํารุงรักษาได
งาย ดานความเหมาะสมของวัสดุที่ใชไดแก มีความแข็งแรง และทนตอสภาพแวดลอม วัสดุและอุปกรณหาซ้ือไดงาย การ
บํารุงรักษางาย ราคาถูก และดานความสามารถในการเผาขยะไดแก  ใชงานงายเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย สามารถทํางานแทน
แรงงานคนได สามารถเผาขยะไดในปริมาณที่เหมาะสม และเปนตนแบบที่ดีสําหรับนําไปสรางใชในครัวเรือน และสามารถเผา
ขยะไดอยางตอเน่ือง  
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 วัตถุประสงคขอที่ 2 
 จากการวิเคราะห ความพึงพอใจของผูใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย
รวม ( X  = 4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD = 0.30) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก 
ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพดานการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย ( X  = 4.75) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 
0.23) รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉลี ่ย 
( X  = 4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.28) และความพึงพอใจตอคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย 
( X  = 4.58) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.38) 

อภิปรายผล 

  ผลสรุปจากการดําเนินงานวิจัยการถายทอดเทคโนโลยีเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม  ในอุตสาหกรรมแบบมีสวนรวม 
ดวยรูปแบบการจัดการองคความรูสูชุมชนวิจัยมาอภิปรายผลได 
           วัตถุประสงคขอที่ 1 
           ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบความรูกอน-หลังการถายทอดเทคโนโลยีการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม แผนการ
ถายทอดเทคโนโลยี และคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานไดพิจารณาความสอดคลอง
ระหวางวัตถุประสงคกับขอคําถาม ตัวเลือกตอบในแบบทดสอบ  เน้ือหาในแผนการถายทอด และเน้ือหาในคูมือ แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขตามขอแนะนํา  แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมิน ผลการวิเคราะหพบวาเครื่องมือถายทอดเทคโนโลยีการใช
เตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมมีคา  IOC  เทากับ 1 ทุกเครื่องมือ และผลการวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียนรูพบวาผูไดรับ
การถายทอดเทคโนโลยีมีความกาวหนาทางการเรียนรูเทากับ  67.02  เปอรเซ็นต เม่ือพิจารณาความสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กันต อินทุวงศ (2554) ไดทําการวิจัยการถายทอดเทคโนโลยีโดยมีวัตถุประสงค ในการพัฒนาคุณคาของนวัตกรรมเครื่องอัดรีด
แผนใบตอง โดยจัดโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชน โดยเนนการดําเนินงานตามทฤษฏีหวงโซคุณคาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิเคราะหขอมูลทั้ง 4 ดาน พบวามีความรูความเขาใจของ
การดําเนินโครงการอยูในระดับมาก และดานความพึงพอใจนวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตองอยูในระดับมาก และดานความรู
ความเขาใจกอนการฝกอบรมอยูในระดับนอยที่สุด และเม่ือจบโครงการฝกอบรมมีความเขาใจของเครื่องอยูในระดับมาก และ
ในดานของการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภณัฑ นวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตองโดยผลสํารวจวิเคราะหเชิงปริมาณทั้ง 4 ดาน ดานการ
ผลิต การรักษาคุณคาของผลิตภัณฑงานใบตองชวยลดมลพิษและรักษาส่ิงแวดลอมเปนผลิตภัณฑทางเลือกในการลดตนทุนการ
ผลิต, ดานวัตถุดิบ สามารถหาแหลงที่หาซ้ือวัตถุดิบใบตองไดงาย 
  วัตถุประสงคที่ 2  
             ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม ไปมอบใหกลุมเกษตรกรผูผลิตนํ้าสม
ควันไม ตําบลวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 12 คน ตอบ ขณะทดลองใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม ผล
จากการวิเคราะห ความพงึพอใจของผูใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียรวม ( X  = 
4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD = 0.30) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ความพึงพอใจ
ตอประสิทธิภาพดานการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย ( X  = 4.75) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.23) 
รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉลี่ย ( X  = 
4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.28) และความพึงพอใจตอคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย ( X  = 
4.58) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.38)เม่ือพิจารณาความสอดคลองกับงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา มีความสอดคลองกับ
การศึกษาความพึงพอใจเตาเผาขยะสําหรับชมุชนของ ธนาภัสสร  แรงกสิกร (2553: บทคัดยอ) พบวา ผูใชเตาเผาขยะสําหรับ
ชุมชนมีความพึงพอใจใน 3 ดานคือ ดานความเหมาะสมของรูปแบบเตาเผาขยะไดแก มีขนาด รูปทรงที่เหมาะสมกับการใชงาน 
สามารถเผาขยะไดตามวัตถุประสงค สะดวกปลอดภัยสําหรับผูใช  มีระบบการเผาขยะที่ไมยุงยาก ซับซอน ซอมบํารุงรักษาได
งาย ดานความเหมาะสมของวัสดุที่ใชไดแก มีความแข็งแรง และทนตอสภาพแวดลอม วัสดุและอุปกรณหาซ้ือไดงาย การ
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งาย ดานความเหมาะสมของวัสดุที่ใชไดแก มีความแข็งแรง และทนตอสภาพแวดลอม วัสดุและอุปกรณหาซ้ือไดงาย การ
บํารุงรักษางาย ราคาถูก และดานความสามารถในการเผาขยะไดแก  ใชงานงายเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย สามารถทํางานแทน
แรงงานคนได สามารถเผาขยะไดในปริมาณที่เหมาะสม และเปนตนแบบที่ดีสําหรับนําไปสรางใชในครัวเรือน และสามารถเผา
ขยะไดอยางตอเน่ือง  
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น้ำส้มควันไม้	มีค่าเฉลี่ย	(				=	4.67)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD	

=	 0.28)	 และความพึงพอใจต่อคู่มือการใช้เตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้ม

ควันไม้	 มีค่าเฉลี่ย	 (	 	 	 	 =	 4.58)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (SD	 =	

0.38)	 เมื่อพิจารณาความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 พบว่า	

มีความสอดคล้องกับการศึกษาความพึงพอใจเตาเผาขยะสำหรับ

ชุมชนของ	 ธนาภัสสร์	 	 แรงกสิกร	 (2553:	 บทคัดย่อ)	 พบว่า	 ผู้ใช้

เตาเผาขยะสำหรับชุมชนมีความพึงพอใจใน	 3	 ด้านคือ	 ด้านความ

เหมาะสมของรูปแบบเตาเผาขยะได้แก่	มีขนาด	รูปทรงที่เหมาะสม

กับการใช้งาน	 สามารถเผาขยะได้ตามวัตถุประสงค์	 สะดวก

ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้	มีระบบการเผาขยะที่ไม่ยุ่งยาก	ซับซ้อน	ซ่อม

บำรุงรักษาได้ง่าย	 ด้านความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ได้แก่	 มีความ

แข็งแรง	 และทนต่อสภาพแวดล้อม	 วัสดุและอุปกรณ์หาซื้อได้ง่าย	

การบำรุงรักษาง่าย	ราคาถูก	และด้านความสามารถในการเผาขยะ

ได้แก่	 ใช้งานง่ายเหมาะกับทุกเพศ	 ทุกวัย	 สามารถทำงานแทน

แรงงานคนได้	 สามารถเผาขยะได้ในปริมาณที่เหมาะสม	 และ

เป็นต้นแบบที่ดีสำหรับนำไปสร้างใช้ในครัวเรือน	 และสามารถเผา

ขยะได้อย่างต่อเนื่อง		

 

ข้อเสนอแนะ 
	 	 1.	 ควรมีการขยายผลกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน

พื้นที่อื่น	ๆ	ที่มีความต้องการเช่นเดียวกัน	

	 	 2.	 ควรมีการเพิ่มระยะเวลาของกระบวนการถ่ายทอด

เทคโนโลยีให้มากขึ้นเพื่อความเข้าใจในนวัตกรรม	

	 	 3.	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตามและประเมินผลหลัง

จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี	
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 วัตถุประสงคขอที่ 2 
 จากการวิเคราะห ความพึงพอใจของผูใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย
รวม ( X  = 4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD = 0.30) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก 
ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพดานการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย ( X  = 4.75) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 
0.23) รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉลี ่ย 
( X  = 4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.28) และความพึงพอใจตอคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย 
( X  = 4.58) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.38) 

อภิปรายผล 

  ผลสรุปจากการดําเนินงานวิจัยการถายทอดเทคโนโลยีเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม  ในอุตสาหกรรมแบบมีสวนรวม 
ดวยรูปแบบการจัดการองคความรูสูชุมชนวิจัยมาอภิปรายผลได 
           วัตถุประสงคขอที่ 1 
           ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบความรูกอน-หลังการถายทอดเทคโนโลยีการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม แผนการ
ถายทอดเทคโนโลยี และคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานไดพิจารณาความสอดคลอง
ระหวางวัตถุประสงคกับขอคําถาม ตัวเลือกตอบในแบบทดสอบ  เน้ือหาในแผนการถายทอด และเน้ือหาในคูมือ แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขตามขอแนะนํา  แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมิน ผลการวิเคราะหพบวาเครื่องมือถายทอดเทคโนโลยีการใช
เตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมมีคา  IOC  เทากับ 1 ทุกเครื่องมือ และผลการวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียนรูพบวาผูไดรับ
การถายทอดเทคโนโลยีมีความกาวหนาทางการเรียนรูเทากับ  67.02  เปอรเซ็นต เม่ือพิจารณาความสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กันต อินทุวงศ (2554) ไดทําการวิจัยการถายทอดเทคโนโลยีโดยมีวัตถุประสงค ในการพัฒนาคุณคาของนวัตกรรมเครื่องอัดรีด
แผนใบตอง โดยจัดโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชน โดยเนนการดําเนินงานตามทฤษฏีหวงโซคุณคาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิเคราะหขอมูลทั้ง 4 ดาน พบวามีความรูความเขาใจของ
การดําเนินโครงการอยูในระดับมาก และดานความพึงพอใจนวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตองอยูในระดับมาก และดานความรู
ความเขาใจกอนการฝกอบรมอยูในระดับนอยที่สุด และเม่ือจบโครงการฝกอบรมมีความเขาใจของเครื่องอยูในระดับมาก และ
ในดานของการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภณัฑ นวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตองโดยผลสํารวจวิเคราะหเชิงปริมาณทั้ง 4 ดาน ดานการ
ผลิต การรักษาคุณคาของผลิตภัณฑงานใบตองชวยลดมลพิษและรักษาส่ิงแวดลอมเปนผลิตภัณฑทางเลือกในการลดตนทุนการ
ผลิต, ดานวัตถุดิบ สามารถหาแหลงที่หาซ้ือวัตถุดิบใบตองไดงาย 
  วัตถุประสงคที่ 2  
             ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม ไปมอบใหกลุมเกษตรกรผูผลิตนํ้าสม
ควันไม ตําบลวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 12 คน ตอบ ขณะทดลองใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม ผล
จากการวิเคราะห ความพงึพอใจของผูใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียรวม ( X  = 
4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD = 0.30) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ความพึงพอใจ
ตอประสิทธิภาพดานการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย ( X  = 4.75) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.23) 
รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉลี่ย ( X  = 
4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.28) และความพึงพอใจตอคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย ( X  = 
4.58) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.38)เม่ือพิจารณาความสอดคลองกับงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา มีความสอดคลองกับ
การศึกษาความพึงพอใจเตาเผาขยะสําหรับชมุชนของ ธนาภัสสร  แรงกสิกร (2553: บทคัดยอ) พบวา ผูใชเตาเผาขยะสําหรับ
ชุมชนมีความพึงพอใจใน 3 ดานคือ ดานความเหมาะสมของรูปแบบเตาเผาขยะไดแก มีขนาด รูปทรงที่เหมาะสมกับการใชงาน 
สามารถเผาขยะไดตามวัตถุประสงค สะดวกปลอดภัยสําหรับผูใช  มีระบบการเผาขยะที่ไมยุงยาก ซับซอน ซอมบํารุงรักษาได
งาย ดานความเหมาะสมของวัสดุที่ใชไดแก มีความแข็งแรง และทนตอสภาพแวดลอม วัสดุและอุปกรณหาซ้ือไดงาย การ
บํารุงรักษางาย ราคาถูก และดานความสามารถในการเผาขยะไดแก  ใชงานงายเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย สามารถทํางานแทน
แรงงานคนได สามารถเผาขยะไดในปริมาณที่เหมาะสม และเปนตนแบบที่ดีสําหรับนําไปสรางใชในครัวเรือน และสามารถเผา
ขยะไดอยางตอเน่ือง  
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ปรับปรุงแกไขตามขอแนะนํา  แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมิน ผลการวิเคราะหพบวาเครื่องมือถายทอดเทคโนโลยีการใช
เตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมมีคา  IOC  เทากับ 1 ทุกเครื่องมือ และผลการวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียนรูพบวาผูไดรับ
การถายทอดเทคโนโลยีมีความกาวหนาทางการเรียนรูเทากับ  67.02  เปอรเซ็นต เม่ือพิจารณาความสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กันต อินทุวงศ (2554) ไดทําการวิจัยการถายทอดเทคโนโลยีโดยมีวัตถุประสงค ในการพัฒนาคุณคาของนวัตกรรมเครื่องอัดรีด
แผนใบตอง โดยจัดโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชน โดยเนนการดําเนินงานตามทฤษฏีหวงโซคุณคาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิเคราะหขอมูลทั้ง 4 ดาน พบวามีความรูความเขาใจของ
การดําเนินโครงการอยูในระดับมาก และดานความพึงพอใจนวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตองอยูในระดับมาก และดานความรู
ความเขาใจกอนการฝกอบรมอยูในระดับนอยที่สุด และเม่ือจบโครงการฝกอบรมมีความเขาใจของเครื่องอยูในระดับมาก และ
ในดานของการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภณัฑ นวัตกรรมเครื่องอัดรีดใบตองโดยผลสํารวจวิเคราะหเชิงปริมาณทั้ง 4 ดาน ดานการ
ผลิต การรักษาคุณคาของผลิตภัณฑงานใบตองชวยลดมลพิษและรักษาส่ิงแวดลอมเปนผลิตภัณฑทางเลือกในการลดตนทุนการ
ผลิต, ดานวัตถุดิบ สามารถหาแหลงที่หาซ้ือวัตถุดิบใบตองไดงาย 
  วัตถุประสงคที่ 2  
             ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม ไปมอบใหกลุมเกษตรกรผูผลิตนํ้าสม
ควันไม ตําบลวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 12 คน ตอบ ขณะทดลองใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม ผล
จากการวิเคราะห ความพงึพอใจของผูใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไมโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียรวม ( X  = 
4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD = 0.30) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ความพึงพอใจ
ตอประสิทธิภาพดานการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย ( X  = 4.75) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.23) 
รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉลี่ย ( X  = 
4.67) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.28) และความพึงพอใจตอคูมือการใชเตาเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม มีคาเฉล่ีย ( X  = 
4.58) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.38)เม่ือพิจารณาความสอดคลองกับงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา มีความสอดคลองกับ
การศึกษาความพึงพอใจเตาเผาขยะสําหรับชมุชนของ ธนาภัสสร  แรงกสิกร (2553: บทคัดยอ) พบวา ผูใชเตาเผาขยะสําหรับ
ชุมชนมีความพึงพอใจใน 3 ดานคือ ดานความเหมาะสมของรูปแบบเตาเผาขยะไดแก มีขนาด รูปทรงที่เหมาะสมกับการใชงาน 
สามารถเผาขยะไดตามวัตถุประสงค สะดวกปลอดภัยสําหรับผูใช  มีระบบการเผาขยะที่ไมยุงยาก ซับซอน ซอมบํารุงรักษาได
งาย ดานความเหมาะสมของวัสดุที่ใชไดแก มีความแข็งแรง และทนตอสภาพแวดลอม วัสดุและอุปกรณหาซ้ือไดงาย การ
บํารุงรักษางาย ราคาถูก และดานความสามารถในการเผาขยะไดแก  ใชงานงายเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย สามารถทํางานแทน
แรงงานคนได สามารถเผาขยะไดในปริมาณที่เหมาะสม และเปนตนแบบที่ดีสําหรับนําไปสรางใชในครัวเรือน และสามารถเผา
ขยะไดอยางตอเน่ือง  

 

ธนาภัสสร์		แรงกสิกร.	2553.	การศึกษาความต้องการคุณลักษณะ  

  และสร้างเตาเผาขยะสำหรับชุมชน.	 วิทยานิพนธ์					 

	 	 วิทยาศาสตร	 บัณฑิต	 คณะเทคโนลียีอุตสาหกรรม.		 

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.	
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแบบบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยบ้านไทรนอง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

Improving the process of bioorganic fertilizer from innovational model  

according to the self sufficient economic for sustainable self-dependence:  

A case study of Baan Sai Nong fertilizer-produced community enterprise,  

Thamai, Chanthaburi. 
 

สุรเสน  ศักดี,		พอพันธ์		สุทธิวัฒนะ,		สินาด	โกศลานันท์			
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

 

 

บทคัดย่อ 
	 	 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยบ้านไทรนอง	 อำเภอ	 	 ท่าใหม่	 จังหวัด

จันทบุรี	 ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการบริหารการจัดการการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน	 ศึกษาและ

จัดหาเครื่องอบเม็ดปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาในการตากเม็ดปุ๋ยทำให้เกิดการเพิ่มกำลังผลิต	 และปัญหาการไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็น

มาตรฐาน																																																

	 	 ผลการวิจัยทำให้ทราบถึงประวัติชุมชนการรวมกลุ่มของชุมชนจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เป็นระบบมีการนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน	 จัดหา

เครื่องอบเม็ดปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาในการตากเม็ดปุ๋ยทำให้เกิดการเพิ่มกำลังผลิต	 การปรับปรุงโดยเพิ่มเครื่องอบปุ๋ยพบว่าเวลาการ

ทำงานลดลงจากเดิมคือ	 155.5	 ชั่วโมง	 เหลือเพียง	 38.8	 ชั่วโมงลดลง	 116.7	 ชั่วโมงผลต่อรอบการผลิต	 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

วิศวกรรมพบว่า	จุดคุ้มทุนจะอยู่ที่การผลิต	18,261.9	กิโลกรัม/ปี	และสามารถคืนทุนได้ภายใน	4	เดือน	ออกแบบและจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่

เป็นของชุมชน	เก็บข้อมูลความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์พบว่าระดับความพึงพอใจภาพรวม	อยู่ในระดับความพึงพอใจมากมีค่าคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ	3.7379	การพิจารณาเป็นรายข้อ	มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง	3.44-4.05	

 

คำสำคัญ	:	ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ,	การปรับปรุงกระบวนการ	
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Abstract 
	 	 This	 research	 aimed	 to	 help	 problems	 of	 the	 farmers	 in	 Bann-Sai-Nong	 Fertilizer	 Produced	 Community	

Enterprise	in	Thamai	District,	Chanthaburi.	The	research	consisted	of	analysis	making	and	problem	management	for	

building	the	strength	and	sustainability	of	the	community.	Studying	and	providing	an	appropriate	fertilizer	granular	

drying-oven	 are	 concerned	 as	 a	 solution	 of	 drying	 fertilizer	 granular	 for	 increasing	 capacity	 of	 production	 and	

eliminating	non-standard	product	packaging.	

	 	 The	 result	of	 this	study	 led	to	discover	 the	combining	history	of	 this	community	which	was	managed	by	

having	 a	 systematical	 structure.	 The	 community	 followed	 the	 principle	 of	 sufficient	 economic	 philosophy	 and	

analyzed	 the	 success	 aspect	 in	 managing	 enterprise	 for	 making	 the	 community	 stronger	 and	 sustainable.	

Appropriate	fertilizer	granular	drying-oven	was	providing	in	order	to	solve	problems	of	drying	fertilizer	granular	for	

increasing	capacity	of	production.	The	improving	was	created	by	building	up	more	fertilizer	granular	drying-ovens.	

Using	this	solution	could	be	less	work	from	the	original	of	work	of	155.5	to	38.8	hours,	this	could	reduce	the	time	

for	116.7	hours	per	a	round	of	production.	The	result	of	engineering	economic	analysis	found	that	the	profitability	

point	of	production	was	18,261.9	kilogram	per	a	year,	and	it	could	return	the	capital	in	4	months.	The	design	and	

provide	packaging	belonged	to	the	community.	The	satisfaction	of	product	packaging	was	collected	from	overall	

of	the	satisfaction	was	in	high	level	and	the	average	score	was	3.7379.		While	considering	in	each	items,	the	range	

of	scores	were	3.44	–	4.05.	

 

Keywords	:	Bio	organic	fertilizer,	Process	improvement	
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บทนำ  
	 	 ประเทศไทยจัดเป็นประเทศเกษตรกรรม	 ประชากรส่วน

ใหญ่ของประเทศเป็นผู้มีอาชีพด้านเกษตรกรรม	 ในการเพาะปลูก

ผลผลิตทางการเกษตรนั้น	 เกษตรกรจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเพื่อเป็นการ

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	ในปี	พ.ศ.	2550	ประเทศไทยมีการนำ

เข้าปุ๋ยเคมีปริมาณมากถึง	 4,326,376	 ล้านตัน	 (สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร	,	2550	:	ระบบออนไลน์)	ซึ่งในปัจจุบันราคา

ปุ๋ยเคมี	 มีแนวโน้มการปรับราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆและส่งผลกระทบ

ต่อต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตร	 ทำให้เกษตรกรจำนวนมากมี

ความพยายามที่จะลดต้นทุนการผลิต	 ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มี

การประกาศวาระแห่งชาติให้มีการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร	

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าการเกษตร	 รวม

ถึงส่งเสริมด้านการวิจัยพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และกระบวนการบ่มเพาะ

วิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้า	 โดยให้ความสำคัญในการส่ง

เสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทฤษฏีใหม่	 และ

เกษตรอินทรีย์	 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม	 เพื่อเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและต้นทุนการผลิต

ของเกษตรกร	(กรมพัฒนาที่ดิน,	2548	:	ระบบออนไลน์)	

ความสำคัญ 
	 	 หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย	 เป็นโครงการก่อสร้างโรงงานผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วประเทศเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อสนองตามพระ

ราชดำริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 ตั้งเป้าหมายก่อสร้างโรงปุ๋ย	

800	 โรงทั่วประเทศ	 ภายในปี	 2551	 (มติคณะรัฐมนตรี	 ,	 2549:	

ระบบออนไลน์)	แต่จากการตั้งโรงปุ๋ยโดยขาดการบริหารจัดการที่ดี

ส่งผลให้เกิดปัญหาคือ	

	 	 1.	 ปุ๋ยไม่ได้มาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งกรมวิชาการเกษตร

กำหนด	

	 	 2.	 เกิดการปิดตัวลงของโรงปุ๋ยส่งผลให้เกิดการรกร้างของ

โรงปุ๋ยและเครื่องจักร	

	 	 และจากการที่ประธานและคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนผลิตปุ๋ยบ้านไทรนองเข้าปรึกษาหารือเรื่อง	 การเพิ่มกำลัง

ผลิตปุ๋ยในฤดูฝนให้เพียงพอต่อความต้องการและการพัฒนาปุ๋ยสู่

มาตรฐาน	 จากคณบดีและทีมงานบริหาร	 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2553	

	 	 จากปัญหาข้างต้นดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะแก้ปัญหา

เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยแยกปัญหาออกดังนี้	

	 	 1.	 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานชุมชน	 ปรับปรุงระบบการบริหาร

จัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการ

วิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ	 (Business	

Success)	เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน	

สุรเสน  ศักดี,  พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ,  สินาด โกศลานันท์ 

	 	 2.	 กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเม็ดนั้นเมื่อทำการ

ปั้นเม็ดปุ๋ยแล้วต้องทำการตากเม็ดปุ๋ยให้แห้งชุมชนพบปัญหาใน

การตากเม็ดปุ๋ยต้องใช้เวลา	 3-4	 วันเนื่องจากพื้นที่มีสภาวะอากาศ

ฝนตกชุกมีความชื้นสูงทำให้การผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของกลุ่มสมาชิก		

	 	 3.	ปัญหาในเรื่องของการพัฒนาปุ๋ยสู่มาตรฐาน	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 	 1.	 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานชุมชน	 ปรับปรุงระบบการบริหาร

จัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และหลักการ

วิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ	 (Business	

Success)	

	 	 2.	 จัดหาเครื่องอบเม็ดปุ๋ยเพื่อให้เกิดการเพิ่มกำลังผลิตโรง

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	และวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม																																																

	 	 3.	 ออกแบบและจัดหาบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพขนาด

บรรจุ	50	กิโลกรัม	

 

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย  

  อุปกรณ์ในการดำเนินการวิจัย 

	 	 1.	เครื่องอบเม็ดปุ๋ย			

	 	 2.	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด	ขนาด

บรรจุ	50	กิโลกรัม	

	 	 3.	แบบสอบถามความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์	

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
	 	 1.	 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานชุมชน	 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามในการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยใช้วิธีการสังเกตและ	 การ

สัมภาษณ์โดยใช้วิธีบันทึกเทป	

	 	 2.	 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 และหลักการวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

ในการดำเนินธุรกิจ	 (Business	 Success)	 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนของชุมชน	

	 	 3.	 จัดหาเครื่องอบเม็ดปุ๋ยเพื่อให้เกิดการเพิ่มกำลังผลิตโรง

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	 และวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อ

หาจุดคุ้มทุนและระยะเวลาการคืนทุน	 	

	 	 4.	 ออกแบบและจัดหาบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพขนาด

บรรจุ	 50	 กิโลกรัม	 และหาความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์	 โดยใช้

แบบสอบถาม	

 
ผลการวิจัย  
	 	 การเสนอผลของการศึกษาวิจัย	 ผู้วิจัยขอเสนอผลการ

ศึกษาวิจัยดังนี้	



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2556 - พฤษภาคม 2556			95

  1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานชุมชน 

	 	 ประวัติความเป็นมาของชุมชน	

	 	 ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในการวิจัยเชิงคุณภาพ	

จะใช้วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์	 โดยใช้เทคนิค	 Life	 History	

Collection	 โดยการสัมภาษณ์และใช้วิธีบันทึกเทปจากคุณลุงบุญ

เหลือ	 นิลคะลี	 อายุ	 85	 ปี	 เป็นผู้อาวุโสในชุมชนจึงทราบว่า	 จาก

ตำนานเมื่อมีชุมชนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ปัจจุบัน	 มีคลอง

ธรรมชาติที่ไหลผ่านชุมชน	 ในคลองจะมีทรายปนกับสายแร่ทองคำ

อยู่	 เมื่อมีการนำน้ำขึ้นมาบริโภคก็จะติดสินแร่ทองคำขึ้นมาจึงมี

การเรียกขานชุมชนว่า	บ้านทรายทอง	บริเวณที่ชุมชนอาศัยอยู่เดิม

เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีเสือโคร่งอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก	 และมี

ต้นไทรใหญ่	 ที่จะมีผู้พบเห็นเสือโคร่งตัวใหญ่บ่อยครั้งแต่ไม่ทำ

อันตรายชาวบ้าน	 ชุมชนคาดว่าเป็นพญาเสือโคร่งที่คอยดูแล

คุ้มครอง	 ชุมชนจึงได้ตั้งศาลเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านเป็น

ที่มาของตราประจำหมู่บ้าน	คาดว่าน่าจะเรียกว่าศาลทรายทอง	ใน

เวลาต่อมาจากศาลต้นไทร	 และสภาพภูมิประเทศที่มีต้นไทรมาก	

จึงมีการเรียกและเพี้ยนมาเป็น	 บ้านไทรนองในปัจจุบัน	 (บุญเหลือ	

นิลคะลี,	2554)	

	 	 จากตำนานเป็นซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น	 จากระยะเวลาที่

ผ่านมาทำให้มีการลืมที่มาของชื่อและตำนานของเยาวชนรุ่นหลัง	

จึงควรมีการอนุรักษ์ไว้โดยจะนำเป็นข้อมูลในการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับแนวคิดระบบ

เศรษฐกิจแบบพอเพียง	

	 	 ประวัติการรวมกลุ่ม	

	 	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยบ้านไทรนองตั้งอยู่ที่หมู่	 15	

ต.สองพี่น้อง	 อ.ท่าใหม่	 จ.จันทบุรี	 เริ่มก่อตั้งในปี	 2547	 เป็นการ

รวมตัวของชุมชนในหมู่บ้านโดยมีผู้นำชุมชนเช่นผู้ ใหญ่บ้าน	

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายสุพรรค์	 	 สุขสมบูรณ์	

เป็นแกนนำโดยได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใน

โครงการพระราชดำริ	 เห็นประโยชน์ของการผลิตปุ๋ยใช้เองเพื่อลด

ต้นทุนทางการเกษตรจึงกลับมารวมตัวกันระหว่างผู้นำชุมชนและ

ชาวบ้านทุนเริ่มแรก	 30,000	 บาท	 สั่งซื้อวัตถุดิบมาทดลองผลิต

โดยเริ่มแรกผลิตเพียงปุ๋ยหมักเพียงอย่างเดียวทดลองใช้ในสวนตน

เองต่อมามีการทดลองและพัฒนาสูตรการผลิตและเริ่มแจกจ่ายให้

ใช้ในชุมชนได้ผลดีและลดต้นทุนการผลิตได้จริงจึงมีการระดมทุน

จากชาวบ้านสร้างโรงผลิตปุ๋ยขึ้น		ปัจจุบันมีสมาชิก	60	คน	มีพื้นที่

เกษตรกรรมของสมาชิก	 1,028	 ไร่เป็นสวนผลไม้	 80	 เปอร์เซ็นต์	

เป็นจำพวก	 เงาะ	ทุเรียน	มังคุด	ลองกอง	ส่วนอีก	 20	 เปอร์เซ็นต์	

เป็นสวนยาง			

  2. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

ในการดำเนินธุรกิจ (Business Success) 

สุรเสน  ศักดี,  พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ,  สินาด โกศลานันท์ 

  วิธีนำองค์กรและการชี้นำให้สมาชิกในองค์กรทำในสิ่งที่

จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

	 	 ก่อนปรับปรุง	

	 	 วิธีนำองค์กรและการชี้นำให้สมาชิกในองค์กรทำในสิ่งที่จะ

บรรลุเป้าหมายร่วมกันเดิมยังอยู่แค่ในกลุ่มคณะกรรมการบริหารที่

เล็งเห็นความก้าวหน้าของการดำเนินกิจการ	 แต่สมาชิกให้ความ

สนใจแค่เพียงการใช้ปุ๋ยราคาถูกเพื่อลดต้นทุนการเกษตรยังไม่มี

การชี้นำที่เป็นรูปธรรม		

	 	 หลังปรับปรุง	

	 	 ได้นำแนวทางทางเศรษฐกิจพอเพียง	 ที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตใน

กรอบแนวคิดที่ว่าปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมา

จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยเป็นหลักในการดำเนินกิจการ	

บริโภคเองในครัวเรือนก่อนเหลือแล้วจึงนำออกจำหน่ายสู่ภายนอก

ชุมชน	

	 	 ได้ใช้หลักการวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนิน

ธุรกิจ	 วิเคราะห์องค์กรเพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์	วิสัยทัศน์และกฎระเบียบของกลุ่มที่

ชัดเจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน	 ตรงกับที่เฮอร์ซเบอร์ก	

กล่าวไว้ว่านโยบายและการบริหารเป็นการจัดการและการบริหาร

ทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน	(มาลิณี	จุโฑปะมา,	2539)	

  การจัดการองค์กร (Organizing) 

	 	 ก่อนปรับปรุง	

	 	 ระบบการจัดการภายในองค์กรแบ่งเป็น	2	ส่วนใหญ่	คือ		

	 	 1.	 ส่วนบริหารจัดการจะเป็นในส่วนวางแผนการผลิต	

ทำการผลิต	 กำหนดนโยบายจะมีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต

ปุ๋ยบ้านไทรนอง	คณะกรรมการและที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม	

	 			 2.	ส่วนสมาชิกผู้ถือหุ้นจะเป็นแหล่งทุนหลัก	และลูกค้าโดย

จะได้ผลตอบแทนในลักษณะเงินปันผลหุ้น	 มีหน้าที่คัดเลือกและ

ตรวจสอบ	 ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและคณะกรรมการโดย

กำหนดวาระในการคัดเลือก	2	ปีครั้ง	

	 	 หลังปรับปรุง	

	 	 จัดทำเป็นเอกสารประกาศ	

  การวิเคราะห์และประเมินความสามารถของธุรกิจ 

(Business Planning Using) 

	 	 ก่อนปรับปรุง	

	 	 ไม่มีการวิเคราะห์และประเมินความสามารถของธุรกิจการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์

กรเพื่อนำข้อมูลมากำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ	

	 	 หลังปรับปรุง	

	 	 มีการวิเคราะห์และประเมินความสามารถของธุรกิจการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร

เพื่อนำข้อมูลมากำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจดังนี้	
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สุรเสน  ศักดี,  พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ,  สินาด โกศลานันท์ 

	 	 	 ปัจจัยด้านการผลิต	 (Factor	 Condition)	 ทรัพยากร

มนุษย์	 ไม่ประสบปัญหาในเรื่องแรงงาน	 เนื่องจากปัจจุบันใช้

แรงงานในท้องถิ่นที่มีความชำนาญ	

		 	 	 ทรัพยากรกายภาพ	 (Physical	 Resources)	 ตั้งอยู่ใน

ที่ดินเช่าเนื้อที่	1ไร่	ที่ได้รับช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบล

เป็นที่ดินของ	 กรมธนารักษ์	 กระทรวงการคลังอัตราค่าเช่า	 2,400	

บาทต่อปี		

	 	 	 ทรัพยากรความรู้	(Knowledge	resources)	ผู้บริหาร

และฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้ เชี่ยวชาญกับงานที่ทำเนื่องจากมี

ประสบการณ์	 ได้รับการอบรมที่ถูกต้อง	 มีนักวิชาการจากคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	 	 	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณี	และหน่วยงานราชการสนับสนุนทางด้านข้อมูลความรู้	

	 	 	 ทรัพยากรทุน	(Capital	resources)	ปริมาณแหล่งทุน

มีเพียงพอเนื่องจากเป็นการระดมทุนภายในชุมชน	 ไม่ต้องพึ่งพา

แหล่งทุนจากภายนอกที่เสียดอกเบี้ย	 และเนื่องจากเป็นวิสาหกิจ

ชุมชน	 ไม่ได้แสวงผลกำไรเป็นหลักใหญ่แต่เป็นการพึ่งพาตนเองจึง

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ	

   การวิเคราะห์ SWOT  

	 	 	 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพ

แวดล้อมภายนอกองค์กรพบว่า		

   จุดแข็ง (Strength)  

	 	 	 1.		ผู้บริหารคณะกรรมการมีวิสัยทัศน์	

	 	 	 2.	 โรงงานผลิตอยู่ใกล้กับแหล่งจำหน่ายเนื่องจากผู้ใช้

จะเป็นคนในชุมชนเองเป็นหลัก	ทำให้ต้นทุนในการขนส่งต่ำ	

	 	 	 3.	 เนื่องจากผู้ใช้จะเป็นคนในชุมชนเองเป็นหลักจึงไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการทำตลาด	มีความแน่นอนในยอดขาย	

	 	 	 4.	 หลังการเข้าไปให้ความรู้ของคณะนักวิจัย	 ทำให้

ชุมชนเข้มแข็งเพราะสามามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง	 จากการ

เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ผลดำเนินการดี	 จึงมีการสนับสนุนจากหน่วย

งานราชการ	 และเอกชนจำนวนมาก	 แต่เพื่อไม่ให้ถูกควบคุมหรือ

ก้าวก่ายจากองค์กรภายนอกมากนักจึงสามารถเลือกหน่วยงานมี่

จะมาช่วยเหลือได้	โดยไม่เป็นผู้ถูกเลือก		

	 	 	 5.	 แรงงานและผู้นำชุมชนมีคุณภาพ	 มีความชำนาญ	

เสียสละ	

	 	 	 6.	 การผลิตตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 ไม่ได้ตั้งเป้าเพื่อแสวงหากำไรเป็นหลักแต่

เป็นการผลิตเพื่อใช้เองเป็นหลัก	 เหลือจากใช้เองในชุมชนจึง

จำหน่ายออกภายนอกชุมชน	 จึงใช้วัตถุดิบและการผลิตที่ดีมี

คุณภาพ	 เช่นไม่มีส่วนผสมของดินในปุ๋ย	 ทำให้ปุ๋ยมีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับ	

	 	 	 7.	 ปริมาณแหล่งทุนมีเพียงพอเนื่องจากเป็นการระดม

ทุนภายในชุมชน	ไม่ต้องพึ่งพาแหล่งทุนจากภายนอกที่เสียดอกเบี้ย	

	 	 	 8.	 โรงผลิตปุ๋ยเป็นของชุมชน	 ทำให้มีการดูแลโดย

ชุมชนเองมีความปลอดภัยสูง	

   จุดอ่อน (Weakness) 

	 	 	 1.	 แหล่งและราคาวัตถุดิบไม่สามารถควบคุมได้	 แหล่ง

วัตถุดิบบางชนิดอยู่ไกลโรงผลิตต้องมีการวางแผนดำเนินการล่วง

หน้าอย่างระมัดระวัง	

	 	 	 2.	 ยังไม่มีระบบเอกสารที่เป็นมาตรฐานสากลยอมรับ	

ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพและรับรองคุณภาพของสินค้าในแต่ละ

ช่วงการผลิต	ใช้ประสบการณ์การทำงานเป็นหลัก	

	 	 	 3.	 ยังไม่ได้รับการรับรองคุณภาพของปุ๋ยจากกรมวิชา

การการเกษตร	

   โอกาส (Opportunities) 

	 	 	 1.	ผู้ใช้ปุ๋ยและลูกค้า	มีความพึงพอใจในปุ๋ยที่ผลิตทำให้

มีการขยายยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี	 แต่กำลังผลิตยังไม่เพียงพอ	

สามารถลงทุนเพิ่มการผลิตได้อีก	

	 	 	 2.	 การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีเนื่องจากเป็นวิสาหกิจ

ชุมชน	

	 	 	 3.	 จากการมีบรรจุภัณฑ์เป็นของตัวเอง	 มีความน่าเชื่อ

ถือเพิ่มขึ้นทำให้มีการขยายตลาดสู่ภายนอกมากขึ้น	

	 	 	 4.	 เป็นวิสาหกิจชุมชน	 ไม่ได้แสวงผลกำไรเป็นหลัก

ใหญ่แต่เป็นการพึ่งพาตนเองจึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ราชการ	

	 	 	 5.	ราคาปุ๋ยถูกกว่าโรงงานผลิตเชิงพานิชย์			

	 	 	 6.	ไม่มีคู่แข่งที่ในพื้นที่ใกล้เคียง		

   อุปสรรค (Threat) 

	 	 	 1.	 ประสบปัญหาด้านวัตถุดิบขาดแคลนแหล่งและ

ราคาวัตถุดิบไม่สามารถควบคุมได้			

   วิเคราะห์ TOWS Matrix 

	 	 	 SO	 กลยุทธ์เชิงรุกใช้จุดแข็งกุมโอกาส	 ใช้โอกาสที่ผู้ใช้

ปุ๋ยและลูกค้ามีความพึงพอใจในปุ๋ยมีบรรจุภัณฑ์เป็นของตัวเอง	 มี

ความน่าเชื่อถือราคาปุ๋ยถูกกว่าโรงงานผลิตเชิงพานิชย์และปัจจัย

ด้านการผลิตพร้อมขยายตลาดภายนอกมากขึ้น	แต่ของบประมาณ

ด้านเครื่องจักร	 ความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการเนื่องจาก

เป็นวิสาหกิจชุมชนทำให้ต้นทุนการพัฒนาต่ำมีโอกาสแข่งขันได้สูง	

	 	 	 WO	 กลยุทธ์เชิงแก้ไขเอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส	

ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการเช่น	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณี	 เกษตรจังหวัด	 ในการปรับปรุงมาตรฐานการผลิต	 ให้

เป็นระบบสากลและการขอรับรองคุณภาพของปุ๋ยจากกรมวิชา

การการเกษตรสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอื่นเพื่อหาวัตถุดิบที่

จำเป็นต่อการผลิต	

	 	 	 ST	 กลยุทธ์เชิงป้องกันใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค	

สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอื่นเพื่อหาวัตถุดิบที่จำเป็นต่อการผลิต 
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สุรเสน  ศักดี,  พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ,  สินาด โกศลานันท์ 

	 	 	 WT	กลยุทธ์เชิงรับลดจุดอ่อนหลีกเลี่ยงอุปสรรค	ขอให้

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 และหน่วยงานราชการสนับสนุน

ทางด้านข้อมูลความรู้เพื่อพัฒนาลดจุดอ่อนอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการ	

  การวิเคราะห์แผนการตลาด 

	 	 ก่อนปรับปรุง	

	 	 ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบวิธีดั้งเดิมที่เรียกว่า	การตลาดแบบ

ปากต่อปาก	 (Word	 of	 Mouth	 Marketing)	 สิ่งที่จูงใจในการ

ทำการตลาดรูปแบบนี้นอกเหนือจากประหยัด	 และรวดเร็วแล้ว	

และตรงกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง	เพราะผู้บริโภคมักจะแนะนำสินค้าที่

ตนประทับใจให้กับผู้บริโภคที่ใกล้เคียง	กับการตลาด	ซึ่งจะยังคงไม่

ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ		

	 	 หลังปรับปรุง	

	 	 แผนธุรกิจในอนาคต	 (Future	 Business	 Plan)	 จะใช้

บรรจุภัณฑ์	 ที่ ได้ออกแบบและได้รับทะเบียนจากกรมวิชา

การเกษตรจากวัตถุประสงค์ที่	 3	 เพื่อขยายตลาดออกไป	 การทำ

หน้าที่ส่งเสริมการขาย	 การออกแบบที่จูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า

บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคมองเห็น	 ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่มีรูป

ลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาชวนให้เกิดการตัดสินใจซื้อมากขึ้นและ

ทำหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่างๆของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอกข้อมูลที่

จำเป็นเกี่ยวกับตัวสินค้าและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค	

	 	 ประเด็นสำคัญคือการที่มีตลาดภายในชุมชนที่แน่นอนเป็น

ลักษณะชาตินิยมและก่อให้เกิดการขยายตลาดโดยรอบ	 คล้ายการ

กระเพื่อมของน้ำ	 เป็นกลยุทธ์ที่สวนทางกลับกลยุทธ์ทางการตลาด

ที่ใช้ในปัจจุบัน	 เช่น	 กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง	 โดยไม่เน้นการโฆษณา	

แต่เน้นคุณภาพของสินค้าโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก	

คือผลิตเพื่อใช้เองเหลือจึงขายทำให้ธุรกิจมีความแข็งแรงไม่ต้อง

พึ่งพาตลาดภายนอกมากนัก	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่กระทบต่อ

ธุรกิจ	 หากราคาปุ๋ยภายนอกชุมชนมีราคาสูงขึ้น	 ก็จะทำให้ตลาด

ถูกขยายออกเองโดยอัตโนมัติ	

  การบริหารการผลิต 

	 	 ก่อนปรับปรุง	

	 	 จากการทำการวิเคราะห์พบว่ากระบวนการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ชีวภาพเม็ดนั้น	 เมื่อทำการปั้นเม็ดปุ๋ยแล้วต้องทำการตาก

เม็ดปุ๋ยให้แห้งปัญหาในการตากเม็ดปุ๋ยใช้	 3	 -	 4	 วัน	 ทำให้แห้ง

ไม่ทันต่อการส่งจำหน่ายและการนำไปใช้เองภายในกลุ่ม	 ส่วนด้าน

การบรรจุยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นของชุมชนเอง	

	 	 หลังการปรับปรุง	

	 	 ได้ปรับปรุงโดยการเพิ่มเครื่องจักรในกระบวนการผลิต	

ออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นของชุมชนเอง	 พบว่ามีช่วง

เวลารอหรือการล่าช้าลดลงเหลือ	1	ขั้นตอนคือ	การหมักวัตถุดิบมี

ช่วงเวลารอหรือการล่าช้าลดลงจากเดิมคือ	 จาก	 155.5	 ชั่วโมง

เหลือเพียง	 38.8	 ชั่วโมงลดลง	 116.7	 ชั่วโมง	 เพื่อไม่ให้เกิดจุดคอ

ขวดที่ส่วนเครื่องอบเม็ดปุ๋ย	 ออกแบบเผื่อการให้เครื่องที่อบปุ๋ย

ทำงานที่	 80	 เปอร์เซ็นต์จึงกำหนดการจัดหาเครื่องอบเม็ดปุ๋ยที่

เหมาะสม	ควรจะอยู่ที่	300	กิโลกรัมต่อชั่วโมง	

  การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการวัตถุดิบ 

	 	 ก่อนปรับปรุง	

	 	 การสั่งซื้อวัตถุดิบจะสั่งซื้อในปริมาณสูงสุดต่อการขนส่ง	

1ครั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งหากวัตถุดิบใดหมดก็หยุดการ

ผลิตและทำการสั่งซื้อใหม่อีกครั้งไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงใน

การขาดแคลนวัตถุดิบ	

	 	 หลังปรับปรุง	

	 	 สำรวจแหล่งที่มาของวัตถุดิบการผลิตปุ๋ยเพื่อทำการ

วิเคราะห์และเก็บเป็นข้อมูลวางแผนบริหารความเสี่ยงในการ

ขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคตจากการวิเคราะห์พบว่ามูลวัวมีปัจจัย

เสี่ยงในการขาดแคลนมากที่สุดเนื่องจากแหล่งที่มามีระยะทางไกล	

การสั่งซื้อจะซื้อผ่านพ่อค้าคนกลางเป็นลักษณะการผูกขาดจึงควร

มีแผนรองรับในอนาคตเช่น	 การหาแหล่งวัตถุดิบจากที่อื่นเพิ่มเติม	

การทดสอบและหาวัตถุดิบอื่นที่มีคุณสมบัติเหมือนหรือใกล้เคียง

กับมูลวัวทดแทน	

  การบริหารการเงินและบัญชี 

	 	 ก่อนการปรับปรุง	

	 	 ได้รับการสนับสนุนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 เข้ามาช่วย

เหลือด้านการทำบัญชี	 จึงมีการทำบัญชีอย่างจึงจังโปร่งใส	 ตรวจ

สอบได้ส่งผลให้ได้รับรางวัล	 รองชนะเลิศอันดับสอง	 วิสาหกิจ

ชุมชนดีเด่น	ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี	ปี	2554	

เงินกำไรหักค่าใช้จ่ายแล้วปันผลให้สมาชิก	 50	%	 ที่เหลือหักเข้า

กองทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	 โดยปันบางส่วนกับคืนให้

ชุมชนในรูปแบบบริจาคสิ่งของให้วัดเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์	

ทุนการศึกษา	 ตรวจสุขภาพสมาชิก	 ปัจจุบันสิ้นปี	 54	 มีเงินสด

ดำเนินการ	 30,000	 บาทมีเงินฝากบัญชีธนาคาร	 198,920.93	

บาทลูกหนี้การค้า	144,700	บาท		

	 	 การปันผลในชุมชนแบ่งออกเป็น	2	ระบบคือ	

	 	 1.	 การขายหุ้นให้กลุ่มสมาชิก	 ซึ่งเป็นการระดมทุนเพื่อ

ดำเนินกิจการโดยการพึ่งพาตนเองในชุมชน	 และมีการนำผลกำไร

มาปันผลให้สมาชิกที่ถือหุ้นปลายปี	โดยมีรายละเอียดดังนี้ข้อมูล	1	

มกราคม	 2553-	 31	 ธันวาคม	 2554	 ปันผลครั้งที่	 5	 วันที่	 4	

มกราคม	 2555	 จำนวนสมาชิกและองค์กรในชุมชมที่ถือหุ้นอยู่	

จำนวน	69	กลุ่มทุนการนำหุ้นออกขายให้สมาชิกโดยมูลค่าหุ้นหุ้นละ 

100	 บาท	 จำนวนหุ้น	 675	 หุ้นเป็นจำนวนเงินการระดมทุน	

67,500	 บาทอัตราปันผลต่อหุ้น	 31.81	 บาทคิดเป็น	 31.81	

เปอร์เซ็นต์ราคาทุนของหุ้นคิดเป็นมูลค่าเงินปันผล	 21,476.75	

บาท	
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	 	 2.	 การปันผลจากยอดการสั่งซื้อปุ๋ยของสมาชิกคือเมื่อมี

ยอดการสั่งซื้อ	 เมื่อถึงปลายปีจะมีการปันคืนสมาชิกกลุ่มอัตรา	 1	

เปอร์เซ็นต์ของยอดการสั่งซื้อปุ๋ยของสมาชิก		

	 	 หลังการปรับปรุง	

	 	 ในส่วนนี้มีความสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ยังไม่มีการประกาศให้

รับรู้ภายในองค์กรทราบถึงความสำเร็จขององค์กรเพื่อให้เกิดแรง

จูงใจหรือให้เกิดปัจจัยกระตุ้นให้คณะกรรมการและสมาชิกทำงาน

ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป	 ดังคำกล่าวของ	

เฮอร์ซเบอร์ก	 (มาลิณี	 จุโฑปะมา,	 2539)	 ว่าความสำเร็จของงาน	

คือความมุ่งหวังที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่

กำหนด	 ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ประสบผล

สำเร็จ	 ถ้าผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดจะ

ทำให้เขามีแรงจูงใจในการทำงาน	

	 	 3.	 จัดหาเครื่องอบเม็ดปุ๋ยเพื่อให้เกิดการเพิ่มกำลังผลิต		

โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	และวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	

	 	 หลังการปรับปรุงสามารถแก้ปัญหากระบวนการผลิตทำให้

เกิดการเพิ่มกำลังการผลิตให้ทันกับความต้องการได้	 ผลการ

ทดสอบหลังการติดตั้งพบว่า	 เวลาในการทำงานในกระบวนการอบ

ร้อนและอบเย็น	 10	 นาทีอัตราการสิ้นเปลืองแก็ส	 50	 บาทต่อ

กิโลกรัมอัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า	 13.2	 บาทต่อชั่วโมง	 สภาพเม็ด

ปุ๋ยหลังการอบแห้งพบว่า	 สภาพเม็ดมีความแห้งร่วนไม่จับตัวเป็น

ก้อน	อุณหภูมิผิวของเม็ดปุ๋ยเฉลี่ยอยู่ที่	48	ºC	

 ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ต้นทุนในการกำหนดราคาขาย 

	 ก่อนการปรับปรุง	

	 ต้นทุนการผลิตปุ๋ยต่อกระสอบ	 =	 7,647.6	/	20	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 =			382.38	บาทต่อกระสอบ	

	 ตั้งราคาขาย	 450	 บาทต่อกระสอบ	 กำไรกระสอบละ	 67.62	

บาทต่อกระสอบ	

	 หลังการปรับปรุง	

	 ต้นทุนการผลิตปุ๋ยหลังปรับปรุง	=			13,634.4	/	40	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 =			340.86	บาทต่อกระสอบ	

	 ตั้งราคาขาย	 450	 บาท/กระสอบ	 กำไรกระสอบละ	 109.14	

บาทต่อกระสอบ	

	 	 สรุป	 ต้นทุนการผลิตหลังการปรับปรุงลดลงจากเดิมจาก	

382.38	 บาทต่อกระสอบ	 เป็น	 340.86	 บาทต่อกระสอบ	 ลดจาก

เดิม	 41.52	 บาทต่อกระสอบ	 ต้นทุนลดลงร้อยละ	 10.86	 คงตั้ง

ราคาขาย	450	บาทต่อกระสอบ	จากกำไรกระสอบละ	67.62	บาท

ต่อกระสอบ	 เพิ่มเป็น109.14	 บาทต่อกระสอบ	 ส่งผลทำให้กำไร

เพิ่มขึ้น	41.52	บาทต่อกระสอบ	

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตปุ๋ยต่อปี (บาทต่อป)ี 

	 	 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(AC)		=	ต้นทุนคงที่	+	ต้นทุนแปรผัน	

	 	 	 	 	 	 	 	 =	38,712	+	2,713,360	

	 	 	 	 	 	 	 	 =			2,726,880	บาทต่อปี	

 จุดคุ้มทุนของเครื่องจักร 

	 จุดคุ้มทุนของท่ออบร้อน		 =		 18,261.9	กิโลกรัมต่อปี	

 ระยะเวลาการคืนทุน  

	 ระยะเวลาในการคืนทุน			 =	 4	เดือน	

	 	 จากการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 เครื่องจักร

ประกอบไปด้วยท่ออบร้อนเส้นผ่าศูนย์กลาง	 40	 เซนติเมตรยาว	

600	เซนติเมตรพร้อมระบบขับเคลื่อน	ท่ออบเย็นเส้นผ่าศูนย์กลาง	

40	 เซนติเมตรยาว	 600	 เซนติเมตรพร้อมระบบขับเคลื่อน	

สายพานลำเลียงหน้ากว้างสายพาน	 16	 นิ้ว	 ยาว	 450	 เซนติเมตร

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ	 288,900	 บาทจุดคุ้มทุนจะอยู่ที่การ

ผลิต	18,261.9	กิโลกรัมต่อปี	และสามารถคืนทุนได้ภายใน	4	เดือน	

 

สรุปและอภิปรายผล  
	 	 การเสนอผลของการวิจัย	 ผู้วิจัยขอสรุปผลการศึกษาวิจัย

ดังนี้		

  1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานชุมชน ปรับปรุงระบบการ

บริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

หลักการวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ  

	 	 การวิจัยทำให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานชุมชน	 เกิดการรวม

กลุ่มชุมชนมีการบริหารระบบการจัดการโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่ดี

เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	

	 	 การดำเนินงานมีปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ	 มี

กลยุทธ์ที่เป็นของชุมชนเองมีโอกาสในการเติบโตแบบทีละขั้น	 มี

ความเข้มแข็งเกิดภูมิคุ้มกันจากภายนอกตามแนวคิดตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยจุดสำคัญคือชุมชนมีเข้าใจให้ถ่องแท้ใน

หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงต้องการให้มีเหมือนชุมชนอื่น

เท่านั้น	 มีการสำรวจความต้องการของชุมชนเองก่อน	 มีการศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติมไม่ใช่เพียงมีงบประมาณในการสร้างเครื่องจักร

แต่ขาดการบริหารจัดการที่ดี	 โรงงานและเครื่องจักรก็จะร้างไม่ได้

ให้ประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเต็มที่	 (สำนักงานเกษตรจังหวัด

พระนครศรอยุธยา,	2553)	โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนผลิตปุ๋ยบ้านไทรนองดำเนินการได้โดยยึดหลักดังนี้	

	 	 1.	 มีการเสียสละร่วมมือกันในชุมชน	 โดยมีผู้นำชุมชนเป็น

หลัก	

	 	 2.	 มีหลักวิชาการคือเมื่อผลิต	 ต้องมีการผลิตและทดสอบ

เพื่อให้ทราบว่าสิ่งไหนให้ธาตุอาหารที่พืชต้องการครบและสูงสุด	

	 	 3.	 มีการนำหลักเศรษฐศาสตร์เข้ามาใช้คือ	 ศึกษาต้นทุน

เพื่อผลิตให้ได้กำไรเพื่อให้โรงปุ๋ยมีทุนในการพัฒนาต่อไป	 ต้องมี

ความโปร่งใสด้านบัญชี	 ตรงตามทฤษฎีปัจจัยค้ำจุนทำให้เกิดแรง

จูงใจในการทำงานที่	 เฮอร์ซเบอร์ก	 (มาลิณี	 จุโฑปะมา,	 2539)	 ที่

กล่าวไว้ว่า	 ค่าตอบแทนในการทำงานมีผลทำให้เกิดแรงจูงใจใน

การทำงาน	
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  2. จัดหาเครื่องอบเม็ดปุ๋ยเพื่อให้เกิดการเพิ่มกำลังผลิต

โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

	 	 หลังการปรับปรุงสามารถแก้ปัญหากระบวนการผลิตทำให้

เกิดการเพิ่มกำลังการผลิตให้ทันกับความต้องการของชุมชนได้	 ผล

การทดสอบหลังการติดตั้งพบว่า	 เวลาในการทำงานในกระบวนการ

อบร้อนและอบเย็น	 10	 นาทีอัตราการสิ้นเปลืองแก็ส	 50	 บาทต่อ

กิโลกรัมอัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า	 13.2	 บาทต่อชั่วโมง	 สภาพเม็ด

ปุ๋ยหลังการอบแห้งพบว่า	 สภาพเม็ดมีความแห้งร่วนไม่จับตัวเป็น

ก้อน	อุณหภูมิผิวของเม็ดปุ๋ยเฉลี่ยอยู่ที่	48	ºC		

	 	 ผลการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 จุดคุ้มทุนจะอยู่ที่

การผลิต	 18,261.9	กิโลกรัมต่อปี	 และสามารถคืนทุนได้ภายใน	4	

เดือน	

  3. ออกแบบและจัดหาบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม 

	 	 จากตำนานเป็นซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น	 จากระยะเวลาที่

ผ่านมาทำให้มีการลืมที่มาของชื่อและตำนานของเยาวชนรุ่นหลัง	

จึงควรมีการอนุรักษ์ไว้	 โดยจะนำเป็นข้อมูลในการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์โดยได้ยึดหลักมาตรฐานฉลากและบรรจุภัณฑ์ของปุ๋ยอินทรีย์

ออกโดยประกาศ	 กรมวิชาการเกษตรเรื่อง	 มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์	

พ.ศ.2548	

	 	 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทางสมาชิกมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ	 สร้างความผูกพันความเป็น

เจ้าของจากชุมชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของตัวเองโดยใช้เครื่องมือ

แบบสอบถามพบว่า	 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 3.7379	 สำหรับผลการพิจารณาเป็น

รายข้อ	ปรากฏว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ย	อยู่ระหว่าง	3.44-4.05	

	 	 ผลการส่งตัวอย่างปุ๋ยของโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยบ้านไทรนองไปทดสอบเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์กรมวิชาการเกษตร	 พ.ศ.2548	 พบว่ามี

คุณสมบัติได้มาตรฐาน			

 

เอกสารอ้างอิง  
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การออกแบบและทดสอบเครื่องย่อยขวดพลาสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะภายใน 

ชุมชนเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี 

A Test of a Plastic Bottle Chipper Machine to Improve Waste Management  

in Klung Municipality, Chanthaburi  

  
ศราวุธ  จันทร์กลาง  พอพันธ์		สุทธิวัฒนะ		สินาด	โกศลานันท์			

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

 

บทคัดย่อ 
	 	 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อทดสอบเครื่องย่อยขวดพลาสติก	ขวด	PE	และขวด		PET	และปรับปรุงระบบการจัดเก็บขวด

พลาสติกในชุมชนเทศบาลเมืองขลุง	จังหวัดจันทบุรี		

	 	 ทำการทดสอบโดยการนำพลาสติกชนิด	Polyethylene	 (PE)	 	และพลาสติกชนิด	 	Polyethylene	Terephthalate	 (PET)	มา

ย่อยในขนาดตะแกรงมาตรฐาน	3	ขนาด	ได้แก่	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	8,	10	และ	12	มิลลิเมตร	โดยเลือกความเร็วรอบในช่วงที่ต่างกัน	

3	 ระดับ	 ได้แก่	 ความเร็วรอบ	 720,	 864	 และ	 1,152	 รอบต่อนาที	 ผลการทดสอบพบว่า	 ความเร็วรอบที่เหมาะสมในการย่อยพลาสติก

ชนิด	 Polyethylene	 (PE)	 อยู่ที่ความเร็วรอบ	 864	 รอบต่อนาที	 ที่ขนาดตะแกรง	 10	 มิลลิเมตร	 ความสามารถในการย่อยได้	 51.80	

กิโลกรัมต่อชั่วโมง	 โดยสามารถย่อยพลาสติกได้ประสิทธิภาพ	 95.36	 	 เปอร์เซ็นต์ของพลาสติกทั้งหมด	 โดยน้ำหนัก	 และพลาสติกชนิด	

Polyethylene	Terephthalate	(PET)			ความเร็วรอบที่เหมาะสมอยู่ที่ความเร็วรอบ	1,152	รอบต่อนาที	ที่ขนาดตะแกรง	10	มิลลิเมตร	

ย่อยพลาสติกได้	32.60	กิโลกรัมต่อชั่วโมง	โดยสามารถย่อยพลาสติกได้ประสิทธิภาพ		92.63	เปอร์เซ็นต์ของพลาสติกทั้งหมดโดยน้ำหนัก	

เมื่อวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 พบว่าพลาสติกชนิด	 Polyethylene	 (PE)	 มีระยะเวลาคืนทุน	 24	 วัน	 และพลาสติกชนิด	

Polyethylene	Terephthalate	(PET)	และมีระยะเวลาคืนทุน	1	เดือน	9	วัน		การจัดเก็บขวดพลาสติกโดยใส่ลงไปในที่จัดเก็บจะพบว่า

ในพื้นที่	 1	 ลูกบาศก์เมตรสามารถเก็บขวดพลาสติกที่ยังไม่ย่อยได้ประมาณ	 22	 กิโลกรัม	 หลังจากทำการย่อยขวดพลาสติกแล้วพบว่าใน

พื้นที่	1	ลูกบาศก์เมตรสามารถจัดเก็บได้	192	กิโลกรัม	ซึ่งประหยัดปริมาตรได้มากถึง	8-9	เท่า	ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสามารถลดพื้นที่ในการ

เก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

 

คำสำคัญ	:	เครื่องย่อยพลาสติก,	ขวดพลาสติก	

  

Abstract 
	 	 The	 purposes	 of	 the	 research	 were	 to	 test	 a	 plastic	 bottle	 	machine	 for	 both	 Polyethylene	 (PE)	 and		

Polyethylene	Terephthalate	(PET)	and	to	improve	a	plastic	bottle	storage	in	Khlung	Municipality,	Chanthaburi.		

	 	 The	PE	and		PET	bottles	were	in	the	chipper	machine	with	8,10		and	12	mm.	diametre	meshes	at	720,	864,	

and	1,152	rounds	per	second.	The		results	showed	that	the	appropriate	speed	for	PE	was	at	864	rps	with	the		10	

mm.	mesh.	The	machine	chipped	the	bottle	for	51.80	kgs		per	hour.	It	was	improved	95.36	%	by	weight.	For	PET,	

the	 speed	was	 at	 1,152	 rps	with	 the	 10	mm.	mesh.	 It	 could	 chip	 	 32.60	 kgs	 of	 the	bottles	 per	 hour	 and	was	

improved	 92.63	%	by	weight.	 For	 the	 	 engineering	 economics,	 the	 payback	 of	 PE	would	 be	 in	 24	 days	 and	 1	

month	and	9	days	for	PET.	The	plastic	bottles	could	be	storaged	22	kgs	per	cubic	metre	where	as	the	chipped	

one	could	be	192	kgs/m3.		The	storage	was	used	effectively.	 												

 

Keywords : The	plastic	chipper,	plastic	bottle.	
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บทนำ 
	 	 เนื่องจากขยะในอดีตขณะที่ประชากรยังไม่หนาแน่น	แม้ว่า

มนุษย์จะทิ้งขยะโดยไม่มีระเบียบ	 ปัญหาก็ยังไม่ปรากฏให้เห็น

ชัดเจน	 แต่เมื่อประชากรหนาแน่นมากขึ้น	 ปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้น

อย่างรุนแรงดังปรากฏในช่วงที่ผ่านมาของการเกิดโรคระบาดเช่น	

กาฬโรคระบาดในทวีปยุโรป	 เนื่องจากเศษขยะเป็นแหล่งอาหาร

ของพาหะนำโรคคือหนูและแมลงวัน	 ในประเทศไทย	 พบว่าปี	

2550	 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศประมาณ	 14.72	

ล้านตัน	 หรือวันละ	 40,332	 ตัน	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2549	 ประมาณ	

0.65	กิโลกรัมต่อคนต่อวัน	(เชาวน์	นกอยู่,	2550)	

	 	 ในจังหวัดจันทบุรีปัญหาขยะมูลฝอยก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่ง	

จากข้อมูลทางสถิติของสำนักงานสถิติจังหวัดปี	 2552	 พบว่า

ปริมาณขยะที่เก็บได้	80-90	ตันต่อเดือน	และปริมาณขยะมูลฝอย

ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลประมาณวันละ	 43	 ตัน	 โดยเทศบาล

สามารถให้บริการเก็บมูลฝอย	 ซึ่งมีการเก็บค่าธรรมเนียมโดย

เทศบาลดำเนินการเก็บ	 ทางจังหวัดจะนำไปทำการกำจัดโดยการ

ฝังกลบ	 ซึ่งพบปัญหาพื้นที่ในการฝังกลบเริ่มไม่พอเพียง	 จึงได้มี

แนวคิดที่จะซื้อเตาเผาขยะ	 แต่ด้วยราคาค่อนข้างสูงและปัญหา

เรื่องของมลภาวะที่ตกค้างจากการเผาและจากการที่ได้ประชุม

กลุ่มภายในจังหวัดถึงปัญหาดังกล่าวทางผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทาง

ในการจัดการโดยเพิ่มมูลค่าของขยะซึ่งจะทำให้ลดพื้นที่ในการ

กำจัดลงไป	 อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน	 และพบว่าเขต

เทศบาลเมืองขลุง	 จังหวัดจันทบุรี	 มีพื้นที่	 1,987.5	 ไร่	 จำนวน

ประชากร	11,413	คน	จำนวน	3,786		ครัวเรือน	มีความพร้อมใน

การเป็นต้นแบบการวิจัยเนื่องจากสามารถเก็บขยะได้ประมาณวันละ 
1	 ตัน/วัน	 เป็นขยะพลาสติกที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้
ประมาณ	20-30	เปอร์เซ็นต์	ของขยะที่เก็บได้ต่อวัน	ซึ่งเป็นขยะที่
ค่อนข้างจะสะอาด	 ประกอบด้วยขวดน้ำดื่ม	 ทางเทศบาลไม่ได้นำ
มารีไซเคิล	 แต่นำไปทำการฝังกลบ	 ทางผู้วิจัยและเทศบาลเมือง
ขลุงจังหวัดจันทบุรี	 จึงได้มีแนวคิดในการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นก
ลุ่มการจัดการขยะพลาสติกชุมชน	 รับซื้อขยะจากโรงเรียนในพื้นที่
เขตอำเภอ,	 ประชาชนทั่วไป	 แล้วนำไปบดเพื่อเพิ่มมูลค่า	 แล้วส่ง
ขายให้กับบริษัทรับซื้อเศษพลาสติกบดต่อไป	 (สำนักงานสถิติ
จังหวัดจันทบุรี,	2552)	
	 	 ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการกำจัดขยะพลาสติกที่ไม่ใช่การฝังกลบ
ขยะที่มักทำให้เกิดปัญหาใช้พื้นที่ในการฝังกลบจำนวนมากหรือ
ทำการเผาโดยเตาเผาซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงแต่เป็นการกำจัดขยะ
เพื่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์มากขึ้นตามหลักการของ	 5	 R	
คือ	
	 	 -	 Reduce	 การลดปริมาณขยะ	 โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่มีบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง	

	 	 -	 Reuse	 การนำมาใช้ซ้ำ	 เช่น	 ขวดแก้ว	 กล่องกระดาษ	

กระดาษพิมพ์หน้าหลัง	เป็นต้น	

	 	 -	 Repair	การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่าง	ๆ	ให้สามารถใช้

งานต่อได้	

	 	 -	 Reject	การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ	

	 	 -	 Recycle	การแปรสภาพและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้

ใหม่	โดยนำไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 	 1.	 เพื่อออกแบบ	 สร้างและทดสอบเครื่องย่อยขวด

พลาสติก	ในชุมชนเทศบาลเมืองขลุง	จังหวัดจันทบุรี	

	 	 2.	 เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บขวดพลาสติกของ

เทศบาลเมืองขลุง	

 

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย  
 อุปกรณ์ในการดำเนินการวิจัย 

	 	 1.	ขวดพลาสติกชนิดใส	(PET)	และขุ่น	(PE)	

	 	 2.	เครื่องย่อยพลาสติก	

	 	 3.	เครื่องมือวัดความเร็วรอบ	

	 	 4.	นาฬิกาจับเวลา	

	 	 5.	เครื่องชั่งน้ำหนัก	

	 	 6.	แบบบันทึกการปฏิบัติงาน	

 วิธีดำเนินการวิจัย 

	 	 1.	 กำหนดความสามารถเครื่องย่อยพลาสติก	 (ไม่น้อยกว่า	

50	กิโลกรัมต่อชั่วโมง)	

	 	 2.	 กำหนดขนาดของเศษพลาสติกที่ ได้จากการย่อย

พลาสติก	 (ขนาดของเศษพลาสติกที่ย่อยได้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ	60	มีขนาดกว้างและยาว	ไม่เกิน	10	มิลลิเมตร)	

	 	 3.	 ศึกษาและออกแบบเครื่องย่อยพลาสติก	

	 	 4.	 กำหนดขนาดและตัวแปรที่มีผลต่อการย่อยพลาสติก	

	 	 5.	 ทดลองย่อยและบันทึกผลการทดลองครั้งที่	1	

	 	 6.	 บันทึกผลการทดลอง	

	 	 7.	 ศึกษาสมบัติพลาสติกหลังถูกย่อยแล้ว	

	 	 8.	 ทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยการใช้สถิติพื้นฐาน	

	 	 	 8.1	ค่าร้อยละ	(Percentage)	

	 	 	 8.2	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	

	 	 9.	 สรุปผลการทดลอง	

	 	 10.	ทำการติดตั้งเครื่องแก่ชุมชน	

	 	 11.	ให้ความรู้แก่ชุมชนที่ติดตั้งเครื่อง	

 

ผลการวิจัย  
	 	 ผลและการวิจารณ์	 เรื่อง	 การออกแบบและทดสอบเครื่อง

ย่อยพลาสติก	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะภายในชุมชน

เทศบาลเมืองขลุง	จังหวัดจันทบุรี	ประกอบด้วย	

ศราวุธ  จันทร์กลาง,  พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ,  สินาด โกศลานันท์  
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ศราวุธ  จันทร์กลาง,  พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ,  สินาด โกศลานันท์  

	 	 1.	 การทดสอบการหากำลังการผลิตและประสิทธิภาพ

เครื่องย่อยพลาสติก	

	 	 2.	 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	

	 	 3.	 การลดพื้นที่ในการจัดเก็บขวดพลาสติก	

1. ผลการทดสอบการหากำลังการผลิตและประสิทธิภาพเครื่อง

ย่อยพลาสติก 

	 	 การทดสอบการหากำลังการผลิตและประสิทธิภาพเครื่อง

ย่อยพลาสติก	 ทดสอบโดยการนำขวดพลาสติก	 2	 ชนิด	 พลาสติก		

Polyethylene	 (PE)	 และ	 Polyethylene	 Terephthalate	

(PET)	 มาย่อยในขนาดตะแกรง	 3	 ขนาด	 ได้แก่	 ขนาดตะแกรง	 8	

มิลลิเมตร,	 ขนาดตะแกรง	 10	 มิลลิเมตร	 และขนาดตะแกรง	 12	

มิลลิเมตร	 และความเร็วรอบที่ต่างกัน	 3	 ระดับ	 ได้แก่	 ความเร็ว

รอบ	 720	 รอบต่อนาที,	 ความเร็วรอบ	 864	 รอบต่อนาที	 และ

ความเร็วรอบ	 1,152	 รอบต่อนาที	 ตามลำดับ	 ได้ผลการทดสอบ

ดังนี้	

	 	 (จากตาราง	 1)	 	 ผลการทดสอบเครื่องย่อยพลาสติก	 ที่

ความเร็วรอบ	 720	 รอบต่อนาที	 พลาสติกพลาสติกชนิด	

Polyethylene	(PE)		ได้ผลการทดสอบดังนี้	ขนาดตะแกรง	8,	10	

และ12	 มิลลิเมตรสามารถย่อยพลาสติได้	 27.18,	 33.60	 และ	

34.80	 	กิโลกรัมต่อชั่วโมง	 	ที่ความเร็วรอบ	864	รอบต่อนาที	 ได้

ผลการทดสอบดังนี้	 ขนาดตะแกรง	 8,	 10	 และ12	 มิลลิเมตร	

สามารถย่อยพลาสติกได้	36.40,	51.80		และ	52.00	กิโลกรัมต่อ

ชั่วโมง	และที่ความเร็วรอบ	1,152	รอบต่อนาที	ขนาดตะแกรง	8,	

10	 และ12	 มิลลิเมตร	 สามารถย่อยพลาสติกได้	 32.70,	 33.90		

และ	35.20	กิโลกรัมต่อชั่วโมง	

	 	 (จากตาราง	 1)	 	 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องย่อย

พลาสติก	 ที่ความเร็วรอบ	 720	 รอบต่อนาที	 พลาสติกพลาสติก

ชนิด	Polyethylene	(PE)	 	 ได้ผลการทดสอบดังนี้	ขนาดตะแกรง	

8,	 10	 และ12	 มิลลิเมตร	 ได้ประสิทธิภาพในการย่อยเท่ากับ	

91.16,	92.85	และ	91.37	 เปอร์เซ็นต์	ที่ความเร็วรอบ	864	รอบ

ต่อนาที	 ได้ผลการทดสอบดังนี้	 ขนาดตะแกรง	 8,	 10	 และ12	

มิลลิเมตร	 ได้ประสิทธิภาพในการย่อยเท่ากับ	 93.40,	 95.36	 และ	

94.23	 เปอร์เซ็นต์	 และที่ความเร็วรอบ	1,152	 รอบต่อนาที	 ได้ผล

การทดสอบดังนี้	 ขนาดตะแกรง	 8,	 10	 และ12	 มิลลิเมตร	 ได้

ประสิทธิภาพในการย่อยเท่ากับ	 92.66,	 92.92	 	 และ	 	 91.47	

เปอร์เซ็นต์	

	 	 (จากตาราง	 2)	 ผลการทดสอบเครื่องย่อยพลาสติก	 ที่

ความเร็วรอบ	 720	 รอบต่อนาที	 พลาสติกพลาสติกชนิด	

Polyethylene	 Terephthalate	 (PET)	 	 ได้ผลการทดสอบดังนี้	

ขนาดตะแกรง	8,	10	และ	12	มิลลิเมตร	สามารถย่อยพลาสติกได้	

12.48,	 	 12.90	 และ	 13.30	 กิโลกรัมต่อชั่วโมง	 ที่ความเร็วรอบ	

864	 รอบต่อนาที	 	 ได้ผลการทดสอบดังนี้	 ขนาดตะแกรง	 8,	 10	

และ	 12	 มิลลิเมตร	 สามารถย่อยพลาสติกได้	 23.90,	 24.80	 และ	

26.10	กิโลกรัมต่อชั่วโมง	และที่ความเร็วรอบ	1,152	รอบต่อนาที	

ได้ผลการทดสอบดังนี้	 ขนาดตะแกรง	 8,	 10	 และ	 12	 มิลลิเมตร	

สามารถย่อยพลาสติกได้	 	28.20,	32.60	และ	33.20	กิโลกรัมต่อ

ชั่วโมง	

	 	 (จากตาราง	 2)	 	 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องย่อย

พลาสติก	 ที่ความเร็วรอบ	 720	 รอบต่อนาที	 	 พลาสติกชนิด	

Polyethylene	 Terephthalate	 (PET)	 	 ได้ผลการทดสอบดังนี้	

ตาราง 1	ผลการทดสอบการหากำลังการผลิตและประสิทธิภาพเครื่องย่อยพลาสติก	ที่ความเร็วรอบ	720,	864	และ	1,152		รอบต่อนาที	

พลาสติกชนิด	Polyethylene	(PE)	กำลังการผลิต	(หน่วย	:	กิโลกรัมต่อชั่วโมง)	,	ประสิทธิภาพ	(หน่วย	:	เปอร์เซ็นต์)	

  2.  กําหนดขนาดของเศษพลาสติกที่ไดจากการยอยพลาสติก (ขนาดของเศษพลาสติกที่ยอยไดจํานวนไมนอย
กวารอยละ 60 มีขนาดกวางและยาว ไมเกิน 10 มิลลิเมตร) 
  3.  ศึกษาและออกแบบเครื่องยอยพลาสติก 
  4.  กําหนดขนาดและตัวแปรที่มีผลตอการยอยพลาสติก 
  5.  ทดลองยอยและบันทึกผลการทดลองครั้งที่ 1 
  6.  บันทึกผลการทดลอง 
  7.  ศึกษาสมบัติพลาสติกหลังถูกยอยแลว 
  8.  ทําการวิเคราะหผลทางสถิตโิดยการใชสถิติพื้นฐาน 

8.1 คารอยละ (Percentage) 
8.2 คาเฉล่ีย (Mean) 

  9.  สรุปผลการทดลอง 
  10.  ทําการติดตั้งเครื่องแกชุมชน 
  11.  ใหความรูแกชมุชนที่ติดตั้งเครื่อง 

ผลการวิจัย  

 ผลและการวิจารณ เรื่อง การออกแบบและทดสอบเครื่องยอยพลาสติก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
ภายในชุมชนเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุร ีประกอบดวย 
  1. การทดสอบการหากําลังการผลิตและประสิทธิภาพเครื่องยอยพลาสติก 
  2. การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
  3. การลดพื้นที่ในการจัดเก็บขวดพลาสติก 

1. ผลการทดสอบการหากําลังการผลิตและประสิทธิภาพเคร่ืองยอยพลาสติก 
  การทดสอบการหากําลังการผลิตและประสิทธิภาพเครื่องยอยพลาสติก ทดสอบโดยการนําขวดพลาสติก 2 
ชนิด พลาสติก  Polyethylene (PE)  และ  Polyethylene Terephthalate (PET) มายอยในขนาดตะแกรง 3 ขนาด ไดแก 
ขนาดตะแกรง 8 มิลลิเมตร, ขนาดตะแกรง 10 มิลลิเมตร และขนาดตะแกรง 12 มิลลิเมตร และความเร็วรอบที่ตางกัน 3 
ระดับ ไดแก ความเร็วรอบ 720 รอบตอนาที, ความเร็วรอบ 864 รอบตอนาที และความเร็วรอบ 1,152 รอบตอนาที 
ตามลําดับ ไดผลการทดสอบดังน้ี 
ตาราง  1  ผลการทดสอบการหากําลังการผลิตและประสิทธิภาพเครื่องยอยพลาสติก ที่ความเร็วรอบ 720, 864 และ 1,152  
รอบตอนาที พลาสติกชนิด Polyethylene (PE) กําลังการผลิต (หนวย : กิโลกรัมตอชั่วโมง) , ประสิทธิภาพ (หนวย : 
เปอรเซ็นต) 

ชนิดพลาสติก Polyethylene : PE Polyethylene : PE Polyethylene : PE 

ความเร็วรอบ 720  รอบตอนาที 864  รอบตอนาที 1,152  รอบตอนาท ี

        ขนาดรูตะแกรง(มม.) 
               
             คร้ังที่ 

8 10 12 8 10 12 8 10 12 

1 25.50 33.50 28.50 35.00 50.50 50.00 32.50 33.50 35.00 
2 24.00 33.50 35.50 37.50 51.00 52.50 32.00 33.00 34.50 
3 27.90 34.50 36.00 37.00 52.50 51.50 33.00 33.50 36.00 
4 30.00 33.00 34.50 36.50 52.50 53.00 33.00 35.00 35.50 
5 28.50 33.50 39.50 36.00 52.50 53.00 33.00 34.50 35.00 

เฉล่ีย 27.18 33.60 34.80 36.40 51.80 52.00 32.70 33.90 35.20 
ประสิทธิภาพ (%) 91.16 92.85 91.37 93.40 95.36 94.23 92.66 92.92 91.47 
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ขนาดตะแกรง	 8,	 10	 และ12	 มิลลิเมตร	 ได้ประสิทธิภาพในการ

ย่อยเท่ากับ	 80.76,	 	 81.39	 และ	 74.44	 เปอร์เซ็นต์	 ที่ความเร็ว

รอบ	864	รอบต่อนาที		ขนาดตะแกรง	8,	10	และ	12	มิลลิเมตร	

ได้ประสิทธิภาพในการย่อยเท่ากับ	 89.95,	 	 90.32	 และ	 88.50	

เปอร์เซ็นต์	 และที่ความเร็วรอบ	 1,152	 รอบต่อนาที	 ได้ผลการ

ทดสอบดังนี้	 ขนาดตะแกรง	 8,	 10	 และ	 12	 มิลลิเมตร	 ได้

ประสิทธิภาพในการย่อยเท่ากับ	 91.48,	 92.63	 และ	 90.96	

เปอร์เซ็นต์		

	 	 จากผลการทดลองพบว่า	 ความเร็วรอบที่เหมาะสมในการ

ย่อยขวดพลาสติกชนิด	 Polyethylene	 (PE)	 อยู่ที่ความเร็วรอบ	

864	 รอบต่อนาที	 ที่ขนาดตะแกรง	 10	 มิลลิเมตร	 สามารถย่อย

พลาสติกได้	 51.80	กิโลกรัมต่อชั่วโมง	ประสิทธิภาพในการทำงาน

ได้	 95.36	 เปอร์เซ็นต์	 และพลาสติกชนิด	 Polyethylene	

Terephthalate	 (PET)	 	 ความเร็วรอบที่เหมาะสมอยู่ที่ความเร็ว

รอบ	1,152	รอบต่อนาที	ที่ขนาดตะแกรง	10	มิลลิเมตร	สามารถ

ย่อยพลาสติกได้	 32.60	 กิโลกรัมต่อชั่วโมง	 ประสิทธิภาพในการ

ย่อยเท่ากับ		92.63	เปอร์เซ็นต์		

	 	 จากการทดลองพลาสติกทั้ง	 2	 ชนิด	 ได้ความเร็วรอบที่	

แตกต่างกันเนื่องจากพลาสติกชนิด	 Polyethylene	 (PE)	 มีน้ำ

หนักเบาและอ่อน	 เมื่อใช้ความเร็วรอบสูงจะทำให้พลาสติกหมุนอยู่

ข้างในทำให้พลาสติกลอยอยู่ภายในไม่สามารถย่อได้เนื่องจาก

พลาสติกชนิด	 Polyethylene	 (PE)	 มีน้ำหนักเบา	 ส่วนพลาสติก

ชนิด	 Polyethylene	 Terephthalate	 (PET)	 มีความแข็งเปราะ

เมื่อใช้ความเร็วรอบต่ำพลาสติกจะไม่ขาด	 ดังนั้นจากผลการ

ทดลองจึงเลือกใช้ความเร็วรอบ	864	รอบต่อนาที	สำหรับพลาสติก

ชนิด	Polyethylene	(PE)	และเลือกใช้ความเร็วรอบ	1,152	รอบ

ต่อนาทีสำหรับพลาสติกชนิด	 Polyethylene	 Terephthalate	

(PET)		

ภาพประกอบ 1 ผลการทดสอบเครื่องย่อยพลาสติก	 ชนิด	

Polyethylene	(PE)	ที่ความเร็วรอบ	720,	864	และ	1,152	รอบ

ต่อนาที	

ภาพประกอบ 2	 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องย่อยพลาสติก

ชนิด	Polyethylene	(PE)	ที่ความเร็วรอบ	720,	864	และ	1,152		

รอบต่อนาที	

ตาราง 2	ผลการทดสอบการหากำลังการผลิตและประสิทธิภาพเครื่องย่อยพลาสติก	ที่ความเร็วรอบ	720,	864	และ	1,152		รอบต่อนาที	

พลาสติกชนิด	Polyethylene	Terephthalate	(PET)	กำลังการผลิต	(หน่วย	:	กิโลกรัมต่อชั่วโมง)	,	ประสิทธิภาพ	(หน่วย	:	เปอร์เซ็นต์)	

 (จากตาราง 1)  ผลการทดสอบเครื่องยอยพลาสติก ที่ความเร็วรอบ 720 รอบตอนาที พลาสติกพลาสติกชนิด 
Polyethylene (PE)  ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาดตะแกรง 8, 10 และ12 มิลลิเมตรสามารถยอยพลาสติได 27.18, 33.60 
และ 34.80  กิโลกรัมตอชั่วโมง  ที่ความเร็วรอบ 864 รอบตอนาที ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาดตะแกรง 8, 10 และ12 
มิลลิเมตร สามารถยอยพลาสติกได 36.40, 51.80  และ 52.00 กิโลกรัมตอชั่วโมง และที่ความเร็วรอบ 1,152 รอบตอนาที 
ขนาดตะแกรง 8, 10 และ12 มิลลิเมตร สามารถยอยพลาสติกได 32.70, 33.90  และ 35.20 กิโลกรัมตอชั่วโมง 

 
 

ภาพประกอบ 1 ผลการทดสอบเครื่องยอยพลาสติก ชนิด Polyethylene (PE) ที่ความเร็วรอบ 720, 864 และ  
1,152  รอบตอนาที 
 (จากตาราง 1)  ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยอยพลาสติก ที่ความเร็วรอบ 720 รอบตอนาที พลาสติก

พลาสติกชนิด Polyethylene (PE)  ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาดตะแกรง 8, 10 และ12 มิลลิเมตร ไดประสิทธิภาพในการ

ยอยเทากับ 91.16, 92.85 และ 91.37 เปอรเซ็นต ที่ความเร็วรอบ 864 รอบตอนาที ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาดตะแกรง 8, 

10 และ12 มิลลิเมตร ไดประสิทธิภาพในการยอยเทากับ 93.40, 95.36 และ 94.23 เปอรเซ็นต และที่ความเร็วรอบ 1,152 

รอบตอนาที ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาดตะแกรง 8, 10 และ12 มิลลิเมตร ไดประสิทธิภาพในการยอยเทากับ 92.66, 92.92  

และ  91.47 เปอรเซ็นต 

 

ภาพประกอบ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยอยพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) ที่ความเร็วรอบ 720, 864  และ 
1,152  รอบตอนาที 
 

 

 

 
 

 (จากตาราง 1)  ผลการทดสอบเครื่องยอยพลาสติก ที่ความเร็วรอบ 720 รอบตอนาที พลาสติกพลาสติกชนิด 
Polyethylene (PE)  ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาดตะแกรง 8, 10 และ12 มิลลิเมตรสามารถยอยพลาสติได 27.18, 33.60 
และ 34.80  กิโลกรัมตอชั่วโมง  ที่ความเร็วรอบ 864 รอบตอนาที ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาดตะแกรง 8, 10 และ12 
มิลลิเมตร สามารถยอยพลาสติกได 36.40, 51.80  และ 52.00 กิโลกรัมตอชั่วโมง และที่ความเร็วรอบ 1,152 รอบตอนาที 
ขนาดตะแกรง 8, 10 และ12 มิลลิเมตร สามารถยอยพลาสติกได 32.70, 33.90  และ 35.20 กิโลกรัมตอชั่วโมง 

 
 

ภาพประกอบ 1 ผลการทดสอบเครื่องยอยพลาสติก ชนิด Polyethylene (PE) ที่ความเร็วรอบ 720, 864 และ  
1,152  รอบตอนาที 
 (จากตาราง 1)  ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยอยพลาสติก ที่ความเร็วรอบ 720 รอบตอนาที พลาสติก

พลาสติกชนิด Polyethylene (PE)  ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาดตะแกรง 8, 10 และ12 มิลลิเมตร ไดประสิทธิภาพในการ

ยอยเทากับ 91.16, 92.85 และ 91.37 เปอรเซ็นต ที่ความเร็วรอบ 864 รอบตอนาที ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาดตะแกรง 8, 

10 และ12 มิลลิเมตร ไดประสิทธิภาพในการยอยเทากับ 93.40, 95.36 และ 94.23 เปอรเซ็นต และที่ความเร็วรอบ 1,152 

รอบตอนาที ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาดตะแกรง 8, 10 และ12 มิลลิเมตร ไดประสิทธิภาพในการยอยเทากับ 92.66, 92.92  

และ  91.47 เปอรเซ็นต 

 

ภาพประกอบ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยอยพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) ที่ความเร็วรอบ 720, 864  และ 
1,152  รอบตอนาที 
 

 

 

 
 

ตาราง 2 ผลการทดสอบการหากําลังการผลิตและประสิทธิภาพเครื่องยอยพลาสติก ที่ความเร็วรอบ 720, 864 และ 1,152  
รอบตอนาที พลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) กําลังการผลิต (หนวย : กิโลกรัมตอชั่วโมง) , 
ประสิทธิภาพ (หนวย : เปอรเซ็นต) 
  

ชนิดพลาสติก 
Polyethylene 

Terephthalate: PET 
Polyethylene 

Terephthalate: PET 
Polyethylene 

Terephthalate: PET 
ความเร็วรอบ 720  รอบตอนาที 864  รอบตอนาที 1,152  รอบตอนาท ี

        ขนาดรูตะแกรง(มม.) 
               
             คร้ังที่ 

8 10 12 8 10 12 8 10 12 

1 12.00 13.50 13.00 23.50 24.50 26.50 28.00 33.00 32.00 
2 12.00 12.00 13.50 23.50 24.50 26.00 28.50 32.50 33.50 
3 12.00 12.00 13.50 24.00 24.50 26.00 28.00 32.50 34.00 
4 13.50 13.50 13.00 23.50 25.50 25.50 27.50 32.00 33.50 
5 12.90 13.50 13.50 25.00 25.00 26.50 29.00 33.00 33.00 

เฉล่ีย 12.48 12.90 13.30 23.90 24.80 26.10 28.20 32.60 33.20 
ประสิทธิภาพ (%) 80.76 81.39 74.44 89.95 90.39 85.50 91.48 92.63 90.96 

 
 (จากตาราง 2) ผลการทดสอบเครื่องยอยพลาสติก ที่ความเร็วรอบ 720 รอบตอนาที พลาสติกพลาสติกชนิด 
Polyethylene Terephthalate (PET)  ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร สามารถยอย
พลาสติกได 12.48,  12.90 และ 13.30 กิโลกรัมตอชั่วโมง ที่ความเร็วรอบ 864 รอบตอนาที  ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาด
ตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร สามารถยอยพลาสติกได 23.90, 24.80 และ 26.10 กิโลกรัมตอชั่วโมง และที่ความเร็วรอบ 
1,152 รอบตอนาที ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร สามารถยอยพลาสติกได  28.20, 32.60 
และ 33.20 กิโลกรัมตอชั่วโมง 

 

ภาพประกอบ 3 ผลการทดสอบเครื่องยอยพลาสติก ชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) ที่ความเร็วรอบ 720, 864  
และ 1,152  รอบตอนาที 
 
 (จากตาราง 2)  ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยอยพลาสติก ที่ความเร็วรอบ 720 รอบตอนาที  พลาสติกชนิด 
Polyethylene Terephthalate (PET)  ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาดตะแกรง 8, 10 และ12 มิลลิเมตร ไดประสิทธิภาพใน
การยอยเทากับ 80.76,  81.39 และ 74.44 เปอรเซ็นต ที่ความเร็วรอบ 864 รอบตอนาที  ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 
มิลลิเมตร ไดประสิทธิภาพในการยอยเทากับ 89.95,  90.32 และ 88.50 เปอรเซ็นต และที่ความเร็วรอบ 1,152 รอบตอนาที 
ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร ไดประสิทธิภาพในการยอยเทากับ  91.48, 92.63 และ 90.96 
เปอรเซ็นต  
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ศราวุธ  จันทร์กลาง,  พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ,  สินาด โกศลานันท์  

2.  ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

	 	 หลักในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสามารถ

แบ่งออกเป็น	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้าง

เครื่องย่อยพลาสติก	 ด้านจุดคุ้มทุนเครื่องย่อยพลาสติก	 และด้าน

ระยะเวลาในการคืนทุนเครื่องย่อยพลาสติก	

  1.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างเครื่องย่อยพลาสติก 

	 	 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	 (AC)	 =	 ต้นทุนคงที่	 (FC)+ค่าต้นทุน

ผันแปร	(VC)	

	 	 	 	 	 	 	 	 			=	7,751.25	+	48,987	

	 	 	 	 	 	 	 								=	56,738.25	บาทต่อปี	

  2. จุดคุ้มทุนเครื่องย่อยพลาสติก 

	 	 	 1.	 พลาสติกชนิด	Polyethylene	(PE)	

	 	 	 	 ใน	1	ปีเครื่องย่อยขวดพลาสติกทำงาน	96	x	8	=	

768	 ชั่วโมง	 กำหนดราคาขายขวดพลาสติกที่ผ่านการย่อยในราคา

หน่วยละ	 25	 บาทต่อกิโลกรัม	 สมรรถนะของเครื่องย่อยพลาสติก

สมารถย่อยขวดพลาสติกชนิด	 Polyethylene	 (PE)	 ได้	 51.80		

กิโลกรัมต่อชั่วโมง	 ดังนั้นเครื่องย่อยพลาสติกสามารถย่อยขวด

พลาสติกได้	39,782.40	กิโลกรัมต่อปี	

	 	 	 	 BEPS	 =	 FC	/	(SUU	-	VCU)	

	 	 	 	 	 	 =	 7 , 7 5 1 . 2 5 / ( 2 5 - ( 5 6 , 7 3 8 . 2 5 /

39,782.40))	

	 	 	 	 ดังนั้นจุดคุ้มทุนเครื่อง	 =	 328.80	กิโลกรัมต่อปี	

	 	 	 2.		พลาสติกชนิด	 Polyethylene	 Terephthalate	

(PET)	

	 	 	 	 ใน	1	ปีเครื่องย่อยพลาสติกทำงาน	96	x	8	=	768	

ชั่วโมง	กำหนดราคาขายขวดพลาสติกที่ผ่านการย่อยในราคาหน่วย

ละ	 25	 บาทต่อกิโลกรัม	 สมรรถนะของเครื่องย่อยขวดพลาสติก

สามารถย่อยขวดพลาสติกชนิด	 Polyethylene	 Terephthalate	

(PET)	 ได้	 32.60	 กิโลกรัมต่อชั่วโมงดังนั้นเครื่องย่อยขวดพลาสติก

สามารถย่อยขวดพลาสติกได้	25,036.80	กิโลกรัมต่อปี	

	 	 	 	 BEPS	 =	 FC	/	(SUU	-	VCU)	

	 	 	 	 	 	 =	 7,751.25	 /	 (25	 -	 (56,738.25/

25,036.80))	

	 	 	 	 ดังนั้นจุดคุ้มทุนเครื่อง	 =	 341.01	กิโลกรัมต่อปี	

   3.   ระยะเวลาในการคืนทุนเครื่องย่อยพลาสติก 

	 	 	 	 1.		พลาสติกชนิด	Polyethylene	(PE)	

	 	 	 	 ใน	 1	 ปีเครื่องย่อยพลาสติกสามารถย่อยขวด

พลาสติกชนิด	Polyethylene	 (PE)	 ได้	 39,782.40	กิโลกรัมต่อปี	

ราคาขายขวดพลาสติกที่ผ่านการย่อยในราคาหน่วยละ	 25	 บาท

ต่อกิโลกรัม	จะมีรายได้			

25	x	39,782.40	=	994,560	บาทต่อปี	

	 	 	 	 PBP	 	 =	 MC	/	P	

	 	 	 	 กำไร	(P)	 =	 994,560	-	56,738.25	

	 	 	 	 	 	 	 =	 937,821.75	บาทต่อปี	

    ดังนั้นระยะเวลาในการคืนทุน	=	60,000/937,821.75	

	 	 	 	 	 	 	 =	 0.064	ปี	หรือประมาณ	24	วัน	

    2.	 พลาสติกชนิด	Polyethylene	Terephthalate	

(PET)	

	 	 	 	 ใน	 1	 ปีเครื่องย่อยพลาสติก	 สามารถย่อยขวด

พลาสติกชนิด	 Polyethylene	 Terephthalate	 (PET)	 ได้	

25,036.80	กิโลกรัมต่อปี	ราคาขายขวดพลาสติกที่ผ่านการย่อยใน

ราคาหน่วยละ	25	บาทต่อกิโลกรัม	จะมีรายได้		25	x	25,036.80	

=	625,920	บาทต่อปี	

ภาพประกอบ 3	 ผลการทดสอบเครื่องย่อยพลาสติก	 ชนิด	

Polyethylene	 Terephthalate	 (PET)	 ที่ความเร็วรอบ	 720,	

864		และ	1,152		รอบต่อนาที	

ภาพประกอบ 4		ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องย่อยพลาสติก

ชนิด	 Polyethylene	 Terephthalate	 (PET)	 ที่ความเร็วรอบ	

720,	864		และ	1,152		รอบต่อนาที	

ตาราง 2 ผลการทดสอบการหากําลังการผลิตและประสิทธิภาพเครื่องยอยพลาสติก ที่ความเร็วรอบ 720, 864 และ 1,152  
รอบตอนาที พลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) กําลังการผลิต (หนวย : กิโลกรัมตอชั่วโมง) , 
ประสิทธิภาพ (หนวย : เปอรเซ็นต) 
  

ชนิดพลาสติก 
Polyethylene 

Terephthalate: PET 
Polyethylene 

Terephthalate: PET 
Polyethylene 

Terephthalate: PET 
ความเร็วรอบ 720  รอบตอนาที 864  รอบตอนาที 1,152  รอบตอนาท ี

        ขนาดรูตะแกรง(มม.) 
               
             คร้ังที่ 

8 10 12 8 10 12 8 10 12 

1 12.00 13.50 13.00 23.50 24.50 26.50 28.00 33.00 32.00 
2 12.00 12.00 13.50 23.50 24.50 26.00 28.50 32.50 33.50 
3 12.00 12.00 13.50 24.00 24.50 26.00 28.00 32.50 34.00 
4 13.50 13.50 13.00 23.50 25.50 25.50 27.50 32.00 33.50 
5 12.90 13.50 13.50 25.00 25.00 26.50 29.00 33.00 33.00 

เฉล่ีย 12.48 12.90 13.30 23.90 24.80 26.10 28.20 32.60 33.20 
ประสิทธิภาพ (%) 80.76 81.39 74.44 89.95 90.39 85.50 91.48 92.63 90.96 

 
 (จากตาราง 2) ผลการทดสอบเครื่องยอยพลาสติก ที่ความเร็วรอบ 720 รอบตอนาที พลาสติกพลาสติกชนิด 
Polyethylene Terephthalate (PET)  ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร สามารถยอย
พลาสติกได 12.48,  12.90 และ 13.30 กิโลกรัมตอชั่วโมง ที่ความเร็วรอบ 864 รอบตอนาที  ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาด
ตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร สามารถยอยพลาสติกได 23.90, 24.80 และ 26.10 กิโลกรัมตอชั่วโมง และที่ความเร็วรอบ 
1,152 รอบตอนาที ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร สามารถยอยพลาสติกได  28.20, 32.60 
และ 33.20 กิโลกรัมตอชั่วโมง 

 

ภาพประกอบ 3 ผลการทดสอบเครื่องยอยพลาสติก ชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) ที่ความเร็วรอบ 720, 864  
และ 1,152  รอบตอนาที 
 
 (จากตาราง 2)  ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยอยพลาสติก ที่ความเร็วรอบ 720 รอบตอนาที  พลาสติกชนิด 
Polyethylene Terephthalate (PET)  ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาดตะแกรง 8, 10 และ12 มิลลิเมตร ไดประสิทธิภาพใน
การยอยเทากับ 80.76,  81.39 และ 74.44 เปอรเซ็นต ที่ความเร็วรอบ 864 รอบตอนาที  ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 
มิลลิเมตร ไดประสิทธิภาพในการยอยเทากับ 89.95,  90.32 และ 88.50 เปอรเซ็นต และที่ความเร็วรอบ 1,152 รอบตอนาที 
ไดผลการทดสอบดังน้ี ขนาดตะแกรง 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร ไดประสิทธิภาพในการยอยเทากับ  91.48, 92.63 และ 90.96 
เปอรเซ็นต  
 

 

ภาพประกอบ 4  ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยอยพลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) ที่ความเร็ว

รอบ 720, 864  และ 1,152  รอบตอนาที 

 จากผลการทดลองพบวา ความเร็วรอบที่เหมาะสมในการยอยขวดพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) อยูที่
ความเร็วรอบ 864 รอบตอนาที ที่ขนาดตะแกรง 10 มิลลิเมตร สามารถยอยพลาสติกได 51.80 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
ประสิทธิภาพในการทํางานได 95.36 เปอรเซ็นต และพลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET)  ความเร็วรอบที่
เหมาะสมอยูที่ความเร็วรอบ 1,152 รอบตอนาที ที่ขนาดตะแกรง 10 มิลลิเมตร สามารถยอยพลาสติกได 32.60 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง ประสิทธิภาพในการยอยเทากับ  92.63 เปอรเซ็นต  
  จากการทดลองพลาสติกทั้ง 2 ชนิด  ไดความเร็วรอบที่แตกตางกันเน่ืองจากพลาสติกชนิด Polyethylene 
(PE) มีนํ้าหนักเบาและออน เม่ือใชความเร็วรอบสูงจะทําใหพลาสติกหมุนอยูขางในทําใหพลาสติกลอยอยูภายในไมสามารถยอ
ไดเน่ืองจากพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) มีนํ้าหนักเบา สวนพลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) มี
ความแข็งเปราะเม่ือใชความเร็วรอบต่ําพลาสติกจะไมขาด ดังน้ันจากผลการทดลองจึงเลือกใชความเร็วรอบ 864 รอบตอนาที 
สําหรับพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) และเลือกใชความเร็วรอบ1,152 รอบตอนาทีสําหรับพลาสติกชนิด Polyethylene 
Terephthalate (PET)  
 2.  ผลการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
  หลักในการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรมสามารถแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานคาใชจายในการ
ดําเนินการสรางเครื่องยอยพลาสติก ดานจุดคุมทุนเครื่องยอยพลาสติก  และดานระยะเวลาในการคืนทุนเครื่องยอยพลาสติก 

1. คาใชจายในการดําเนินการสรางเคร่ืองยอยพลาสติก 
   คาใชจายทั้งหมด (AC) = ตนทุนคงที่ (FC) + คาตนทุนผันแปร (VC) 
       = 7,751.25 + 48,987 
       = 56,738.25 บาทตอป 
  2.   จุดคุมทุนเคร่ืองยอยพลาสติก 
   1.  พลาสติกชนิด Polyethylene (PE) 
    ใน 1 ปเครื่องยอยขวดพลาสติกทํางาน 96 x 8 = 768 ชั่วโมง กําหนดราคาขายขวดพลาสติกที่ผาน
การยอยในราคาหนวยละ 25 บาทตอกิโลกรัม สมรรถนะของเครื่องยอยพลาสติกสมารถยอยขวดพลาสติกชนิด 
Polyethylene (PE) ได 51.80  กิโลกรัมตอชั่วโมง ดังน้ันเครื่องยอยพลาสติกสามารถยอยขวดพลาสติกได 39,782.40 
กิโลกรัมตอป 
    BEPS   = FC / (SUU - VCU) 
       = 7,751.25 / (25 - (56,738.25/39,782.40)) 
    ดังน้ันจุดคุมทุนเครื่อง = 328.80 กิโลกรัมตอป 
   2.  พลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) 
    ใน 1 ปเครื่องยอยพลาสติกทํางาน 96 x 8 = 768 ชั่วโมง กําหนดราคาขายขวดพลาสติกที่ผานการ
ยอยในราคาหนวยละ 25 บาทตอกิโลกรัม สมรรถนะของเครื่องยอยขวดพลาสติกสามารถยอยขวดพลาสติกชนิด 
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	 	 	 	 PBP	 	 =	 MC	/	P	

	 	 	 	 กำไร	(P)	 =	 625,920	-	56,738.25	

	 	 	 	 	 	 	 =	 569,181.75	บาทต่อปี	

    ดังนั้นระยะเวลาในการคืนทุน	=	60,000/569,181.75	

	 	 	 	 =	 0.105	ปี	หรือประมาณ	1	เดือน	9	วัน	

	 	 จากการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 เครื่องย่อย

ขวดพลาสติกมีราคา	 60,000	 บาท	 ขายพลาสติกที่ย่อยได้ในราคา	

25	บาทต่อกิโลกรัม	จุดคุ้มทุนการผลิตพลาสติกชนิด	Polyethylene 

(PE)	 จะอยู่ที่	 39,782.40	 กิโลกรัมต่อปี	 และสามารถคืนทุนได้ใน

ระยะเวลา	 0.064	 ปี	 หรือประมาณ	 24	 วันและพลาสติกชนิด	

Polyethylene	 Terephthalate	 (PET)	 จะอยู่ที่	 25,036.80	

กิโลกรัมต่อปี	 และสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา	 0.105	 ปี	 หรือ

ประมาณ	1	เดือน	9	วัน	

3. การลดพื้นที่ในการจัดเก็บขวดพลาสติก  

	 	 จากการทดลองจะพบว่า	 จากที่มีการจัดเก็บขวดพลาสติก

โดยใส่ลงไปในที่จัดเก็บจะพบว่าในพื้นที่	 1	 ลูกบาศก์เมตรสามารถ

เก็บขวดพลาสติกที่ยังไม่ย่อยได้ประมาณ	 22	 กิโลกรัม	 หลังจาก

ทำการย่อยขวดพลาสติกแล้วพบว่าในพื้นที่	 1	 ลูกบาศก์เมตร

สามารถจัดเก็บได้	 192	 กิโลกรัม	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสามารถลด

พื้นที่ในการเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งสามารถประหยัด

ปริมาตรได้มากกว่า	7–8	เท่า	

 

สรุปและอภิปรายผล  
	 	 การทดสอบการหากำลังการผลิตและประสิทธิภาพเครื่อง

ย่อยพลาสติก	 ทดสอบโดยการนำพลาสติกชนิด	 Polyethylene	

(PE)		และพลาสติกชนิด		Polyethylene	Terephthalate	(PET)	

มาย่อยในขนาดตะแกรง	 3	 ขนาด	 ได้แก่	 ขนาดตะแกรง	 8	

มิลลิเมตร,ขนาดตะแกรง	 10	 มิลลิเมตร	 และขนาดตะแกรง	 12	

มิลลิเมตร	 และความเร็วรอบที่ต่างกัน	 3	 ระดับ	 ได้แก่	 ความเร็ว

รอบ	 720	 รอบต่อนาที,	 ความเร็วรอบ	 864	 รอบต่อนาที	 และ

ความเร็วรอบ	1,152	รอบต่อนาที	ตามลำดับ	

	 	 จากผลการทดลองพบว่า	 ความเร็วรอบที่เหมาะสมในการ

ย่อยขวดพลาสติกชนิด	 Polyethylene	 (PE)	 อยู่ที่ความเร็วรอบ	

864	 รอบต่อนาที	 ที่ขนาดตะแกรง	 10	 มิลลิเมตร	 สามารถย่อย

พลาสติกได้	 51.80	กิโลกรัมต่อชั่วโมง	ประสิทธิภาพในการทำงาน

ได้	 95.36	 เปอร์เซ็นต์	 และพลาสติกชนิด	 Polyethylene	

Terephthalate	 (PET)	 	 ความเร็วรอบที่เหมาะสมอยู่ที่ความเร็ว

รอบ	1,152	รอบต่อนาที	ที่ขนาดตะแกรง	10	มิลลิเมตร	สามารถ

ย่อยพลาสติกได้	 32.60	 กิโลกรัมต่อชั่วโมง	 ประสิทธิภาพในการ

ย่อยเท่ากับ		92.63	เปอร์เซ็นต์		

	 	 จากการทดลองพลาสติกทั้ง	2	ชนิด	ได้ความเร็วรอบที่แตก

ต่างกันเนื่องจากพลาสติกชนิด	Polyethylene	(PE)	มีน้ำหนักเบา

และอ่อน	 เมื่อใช้ความเร็วรอบสูงจะทำให้พลาสติกหมุนอยู่ข้างใน	

ส่วนพลาสติกชนิด	 Polyethylene	 Terephthalate	 (PET)	 มี

ความแข็งเปราะเมื่อใช้ความเร็วรอบต่ำพลาสติกจะไม่ขาด	 ดังนั้น

จากผลการทดลองจึงเลือกใช้ความเร็วรอบ	 864	 รอบต่อนาที

สำหรับพลาสติกชนิด	 Polyethylene	 (PE)	 และเลือกใช้ความเร็ว

รอบ	 1,152	 รอบต่อนาทีสำหรับพลาสติกชนิด	 Polyethylene	

Terephthalate	(PET)		

	 	 จากการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 เครื่องย่อย

ขวดพลาสติกมีราคา	 60,000	 บาท	 ขายพลาสติกที่ย่อยได้ในราคา	

25	บาทต่อกิโลกรัม	จุดคุ้มทุนการผลิตพลาสติกชนิด	Polyethylene 

(PE)	 จะอยู่ที่	 39,782.40	 กิโลกรัมต่อปี	 และสามารถคืนทุนได้ใน

ระยะเวลา	 0.064	 ปี	 หรือประมาณ	 24	 วันและพลาสติกชนิด	

Polyethylene	 Terephthalate	 (PET)	 จะอยู่ที่	 25,036.80	

กิโลกรัมต่อปี	 และสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา	 0.105	 ปี	 หรือ

ประมาณ	1	เดือน	9	วัน	

  การลดพื้นที่ในการจัดเก็บขวดพลาสติก 

	 	 จากการทดลองจะพบว่า	 จากที่มีการจัดเก็บขวดพลาสติก

โดยใส่ลงไปในที่จัดเก็บจะพบว่าในพื้นที่	 1	 ลูกบาศก์เมตรสามารถ

เก็บขวดพลาสติกที่ยังไม่ย่อยได้ประมาณ	 22	 กิโลกรัม	 หลังจาก

ทำการย่อยขวดพลาสติกแล้วพบว่าในพื้นที่	 1	 ลูกบาศก์เมตร

สามารถจัดเก็บได้	 192	 กิโลกรัม	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสามารถลด

พื้นที่ในการเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งสามารถประหยัด

ปริมาตรได้มากกว่า	7–8	เท่า	
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การศึกษาคุณภาพถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

A Study quality of Charcoal Briquette from Durain Husk of Kwianhuk Community  

The Study quality charcoal from rind of Tombol khuanhuk Community Enterprise,  

Khlung, Chanthaburi 

 
นริศ  ชุดสว่าง  สินาด		โกศลานันท์		พอพันธ์		สุทธิวัฒนะ	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

 

บทคัดย่อ 
	 	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน	และวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนของการผลิตถ่านอัด

แท่ง	 โดยนำผงถ่านเปลือกทุเรียนที่ผ่านการย่อยและผสมแป้งมันด้วยอัตราส่วน	 3:1	 เข้าเครื่องอัดถ่านแท่งแบบเกลียวความร้อน	 เข้าสู่ขั้น

ตอนการทดสอบหาคุณภาพของถ่านอัดแท่ง	เช่น	ค่าความร้อน	ค่าความชื้น	และปริมาณเถ้ารวมไปถึงการหาจุดคุ้มทุนของการผลิต	

ผลการวิเคราะห์คุณภาพถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน	 ด้านสมรรถนะทางความร้อน	 พบว่าถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนที่ทางกลุ่มผลิต

ได้มีค่าความร้อนที่	6,134	แคลอรี่ต่อกรัม	สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ค่าความชื้น	ร้อยละ	9.4	มีปริมาณเถ้าร้อยละ	6.2	 โดยน้ำหนัก	ซึ่งใน

ด้านสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	(มผช.238/2547)		

	 	 ผลการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนของการผลิตถ่านอัดแท่ง	 พบว่าถ้าสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเกวียนหักใช้ก๊าซหุงต้มเพียงอย่าง

เดียวในปริมาณถังละ	15	กิโลกรัม	จะต้องเสียค่าใช้จ่าย	8.18	บาทต่อวันเป็นค่าก๊าซหุงต้มที่ต้องใช้ในการประกอบอาหารแต่ละวัน	ถ้าใน

หนึ่งเดือนจะเสียเงินจำนวน	 245.40	 บาท	 แต่ถ้ามีการใช้ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนควบคู่กันไปกับก๊าซหุงต้มจะเสียค่าใช้จ่ายเพียงวัน

ละ	 6.80	 บาทต่อวัน	 ในหนึ่งเดือนจะเสียค่าใช้จ่ายเพียง	 204	 บาทเท่านั้น	 ผลของการใช้ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนที่ทางกลุ่มช่วยกัน

ผลิตขึ้นเองนี้จะทำให้สมาชิกประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้	41.40	บาทต่อเดือนต่อครอบครัว		ใน	1	ปี	จะลดรายจ่ายจากการใช้ก๊าซหุงต้มลง

ไปได้	 496.80	 บาทถ้ากลุ่มได้ทำการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนใส่ถุงที่มีฉลากสินค้าขาย	 โดยผลิตถ่านแห้งวันละ	 300	 กิโลกรัม	

จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ	10	บาท	ทางกลุ่มจะมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ	307	วัน					

 

คำสำคัญ	:	ถ่านอัดแท่ง		เปลือกทุเรียน	
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Abstract 
	 	 The	purposes	of	the	research	were	to	analise	the	charcoal	briquette	from	durian	husk	and	the	breakeven	

point	of	the	charcoal	briquette.	The	results	found	that	the	charcoal	briquette	could	produce		6,134	calories	per	

gram	which	was	higher	than	the	standard	community	product	(CS.	238/2547).	The	charcoal	also	could	produce	94	

%	of	moisture	and	6.2	%	in	weight	of	ask	which	met	the	standard.	The	community	gas	for	cooking	in	a	household,	

they	paid	for	LPG	8.18	baht	a	day	or	245.40	baht	a	month.		The	cost	of	gas	would	be	decreased	to	6.80	bath	a	

day	or	204	bath	a	month	when	they	consumed	LPG	and	the	charcoal	briquette	parallely.	The	could	save	41.40	

bath	a	month	or	496.80	bath	a	year.	The	breakeven	point	could	take	307	day	for	producing	the	charcoal	briquette	

300	kg	a	day	at	the	cost	10	bath	a	kilogram.										

 

Keywords	:	Charcoal,		durian	rind	
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บทนำ  

	 	 จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เป็นส่วนใหญ่	 ดังนั้นจึงมีผลผลิตจากการเกษตรมากมายที่สามารถ

นำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการสร้างเศรษฐกิจชุมชนและเป็น

ประโยชน์ต่อการดำรงชีพของชุมชนโดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่ง

แวดล้อม	 รวมทั้งสร้างความอยู่ดีกินดีแก่ชุมชนทุเรียนเป็นพืช

เศรษฐกิจตัวหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดจันทบุรี		

เปลือกทุเรียนเป็นชิ้นส่วนที่เหลือจากการทำประโยชน์จะถูกทิ้ง

กองเหมือนขยะทุก	 ๆ	 ปีปริมาณผลผลิตของทุเรียนในจังหวัด

จันทบุรีจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้ งแต่ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน

กรกฎาคม	 โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคมเป็น

จำนวนมาก	ทําให้ช่วงเวลาดังกล่าวประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด	

ทำให้ราคาทุเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในทุก	 ๆ	 ปี	 	 เนื่อง

มาจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดในลักษณะกระจุกตัว	 ทําให้การ

กระจายผลผลิตไม่มีประสิทธิภาพ	 	 ส่งผลให้ราคาในท้องถิ่นลดลง		

สถานการณ์การผลิตทุเรียนของ	 3	 จังหวัด	 (ตราด	 จันทบุรี	 และ

ระยอง)	 ภาคตะวันออกปี	 2554	 มีพื้นที่ยืนต้นจำนวน	 	 288,783	

ไร่	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2553	 จำนวน	 2,539	 ไร่	 คิดเป็นร้อยละ	 0.89	

พื้นที่ให้ผลจำนวน	 259,543	 ไร่	 ลดลงจำนวน	 3,026	 ไร่	 คิดเป็น

ร้อยละ	1.15	และผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย	1,353	กิโลกรัม	เพิ่มขึ้น	121	

กิโลกรัม	 คิดเป็นร้อยละ	 9.82	 ทำให้มีปริมาณผลผลิตโดยรวม	

351,289	 ตัน	 เพิ่มขึ้นจำนวน	 27,916	 ไร่	 คิดเป็นร้อยละ	 8.63	

สาเหตุของผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยทำให้การติดดอกของทุเรียนเพิ่ม

ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามาก	 ถึงแม้พื้นที่ให้ผลจะลดลงจากการโค่นทิ้ง

เพราะเป็นโรคโคนเน่า	 ต้นแก่และด้วงเจาะต้นก็ตาม	 ทั้งนี้ราคาทุ

เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องมา	 2-3	 ปี	 ทำให้เกษตรกรสนใจดูแล

รักษาและเริ่มหันมาปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน				

	 	 จากผลกระทบทางด้านการตลาดของผลผลิตทุเรียน	 ทําให้

เกษตรกรและผู้ค้าทุเรียนได้รับความเดือดร้อน	 ทางออกของผลผลิต 

ทุเรียนที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด	 ก็คือ	 การแปรรูปโดยการนํา

มากวน	 ทอดกรอบและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่สามารถ

เก็บรักษาไว้ได้นานสำหรับเปลือกทุเรียนหากไม่ได้รับการทำให้เกิด

ประโยชน์ก็จะกลายเป็นขยะที่ต้องนำไปทิ้งซึ่งเป็นหน้าที่รับผิด

ชอบของเทศบาลด้วยการบรรทุกไปฝังกลบทำให้สิ้นเปลือง

พลังงานจากค่าน้ำมันรถที่จะต้องขนขยะเหล่านี้ไปทิ้ง	 แต่ถ้านำ

ขยะเหล่านั้นมาแปรรูปให้มีมูลค่าเหมือนกับเนื้อทุเรียนได้ก็จะดีต่อ

ประชาชนในชุมชน	เช่น	การนำมาทำเป็นถ่านอัดแท่งเพื่อจำหน่าย

ให้กับร้านค้าต่าง	ๆ	ซึ่งจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการสร้างราย

ได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณขยะจาก

วัสดุธรรมชาติเหลือใช้	 ปัจจุบันกระแสแห่งความรักต่อสภาพ

แวดล้อมความเป็นอยู่ที่ต้องการให้ชุมชนและเมืองปราศจาก

มลภาวะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และกระแสความรักต่อป่าไม้ที่

ต้องการให้ต้นไม้ถูกทำลายน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้	 ได้ครอบคลุม

ไปทั่วทุกหนแห่งในจิตใจของคนไทยและคนทั้งโลก	 เปลือกทุเรียน

ที่ไม่มีใครใยดีจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้กระแสแห่งความรักทั้ง

สองสิ่งดังกล่าวได้รับการทะนุถนอมและความเอื้ออาทรจากสังคม		

ด้วยการนำเปลือกทุเรียน	 มาแปรรูปเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

อย่างเป็นกระบวนการตามลักษณะแห่งภูมิปัญญาชาวบ้าน	

	 	 จากข้อมูลดังกล่าวจึงมีแนวคิดที่จะทำถ่านอัดแท่งจาก

เปลือกทุเรียนสำหรับใช้ในครัวเรือน	 	 จากนั้นจะมีการส่งเสริมให้

ประชาชนในเทศบาลรวมกลุ่มกันเพื่อทำการผลิตถ่านอัดแท่งจาก

เปลือกทุเรียน	จำหน่ายให้กับร้านค้าต่าง	ๆ	ซึ่งจะเป็นการสร้างราย

ได้จากขยะธรรมชาติเหลือใช้	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 	 1.	 เพื่อศึกษาความต้องการการผลิตถ่านอัดแท่งจาก

เปลือกทุเรียนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเกวียนหัก	

	 	 2.	 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการเพิ่มรายได้และลด

รายจ่ายจากการใช้ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน	 ของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนตำบลเกวียนหัก	

 

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย  
	 อุปกรณ์ในการดำเนินการวิจัย	

	 	 1.	เปลือกทุเรียน	

	 	 2.	แป้งมัน	

	 	 3.	น้ำเปล่า	

	 	 4.	เตาเผาถ่าน		

	 	 5.	เครื่องย่อยถ่าน	(3	แรงม้า)	1	เครื่อง	

	 	 6.	เครื่องอัดถ่านแท่ง	(5	แรงม้า)	1	เครื่อง	

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
	 	 เพื่อให้การดำเนินการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ

ผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนใน	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบล

เกวียนหัก	 อำเภอขลุง	 จังหวัดจันทบุรี	 จึงได้กำหนดขั้นตอนการ

ดำเนินงานการศึกษา	โดยมีรายละเอียดดังนี้	 	

	 	 1.	 ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการใช้พลังงานในการประกอบ

อาหารของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเกวียนหัก	

	 	 2.	 การจัดหาเครื่องย่อยถ่านและเครื่องอัดถ่านแท่งด้วย

การจ้างผลิต	

	 	 3.	การเตรียมและขึ้นรูปถ่านอัดแท่ง	

	 	 4.	 การหากำลังการผลิตของเครื่องและคุณภาพของถ่าน

อัดแท่งจากเปลือกทุเรียน	

  5.	ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อฉลากสินค้าของสมาชิกกลุ่ม	

นริศ  ชุดสว่าง,  สินาด  โกศลานันท์,  พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ 
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นริศ  ชุดสว่าง,  สินาด  โกศลานันท์,  พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ 

	 	 6.	 ข้อมูลการใช้ก๊าซหุงต้มของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ตำบลเกวียนหัก	 อำเภอขลุง	 จังหวัดจันทบุรี	 ก่อนและหลังใช้ถ่าน

อัดแท่งจากเปลือกทุเรียน	

	 	 7.		การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนของการผลิตถ่านอัดแท่ง	

 

ผลการวิจัย 
	 	 ผลการศึกษาวิจัยการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนใน	

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเกวียนหัก	 อำเภอขลุง	 จังหวัดจันทบุรีมี

รายละเอียดดังนี้			

1. ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการใช้พลังงานในการประกอบ

อาหารของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเกวียนหัก 

	 	 ผลการศึกษาจากเรื่องข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการใช้

พลังงานในการประกอบอาหารของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ตำบลเกวียนหัก	พบว่าสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ตำบลเกวียนหัก	

ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงที่มีมากถึง	25	คน	ร้อยละ	83.3	ส่วนเพศ

ชายมี	5	คน		ร้อยละ	16.7	โดยมีอายุ	51-60	ปี	มากที่สุด	จำนวน	

10	คน	ร้อยละ	33.3	การศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าประถมศึกษาปี

ที่	6	มากที่สุด	ร้อยละ	33.3	มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว	3-4	คน	

มากที่สุด	จำนวน	21	คน	ร้อยละ	70.0	ส่วนใหญ่สมาชิกของกลุ่มฯ

ทั้งหมดจะใช้ทั้งเตาถ่านและก๊าซหุงต้มควบคู่กันไป	 จะใช้ถ่านไม้ไป

ไม่เกิน	 5	 กิโลกรัม	 ซึ่งจะซื้อมาในกิโลกรัมละ	 12	 บาท	 เมื่อเดือน	

มกราคม	 2555	 ส่วนก๊าซหุงต้มที่ใช้อยู่ตอนนี้มีขนาด	 15	 กิโลกรัม		

โดยจะใช้ได้นาน	 31-40	 วัน	 ในส่วนของราคาของก๊าซหุงต้มที่ซื้อ

ล่าสุดเมื่อเดือน	มกราคม	2555	ราคาถังละ	320	บาท	

	 	 ผลการศึกษา	 เรื่องข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำถ่าน

อัดแท่งจากเปลือกทุเรียนไปใช้	 พบว่าสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ตำบลเกวียนหักมีความคิดเกี่ยวกับการนำถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุ

เรียนไปใช้	ได้ผลสรุปออกมาแสดงเป็นด้าน	ๆ	ดังนี้	

	 	 1.	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเกวียนหักยังไม่มีความรู้ใน

เรื่องของการนำเปลือกทุเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์	 เพราะมีความ

คิดว่าเปลือกทุเรียนไม่สามารถนำไปทำเป็นถ่านอัดแท่งได้	 ถ่านอัด

แท่งจากเปลือกทุเรียนไม่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงประกอบอาหาร

ได้	และมีประสิทธิภาพสู้ถ่านไม้ไม่ได้	 เพราะยังไม่มีถ่านอัดแท่ง

จากเปลือกทุเรียนใช้กันจึงมีความคิดว่าถ้าทุกครัวเรือนหันมาใช้

ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนจะช่วยลดปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้ม

ลงได้จริงอีกทั้งจะทำให้ต้นไม้ถูกตัดน้อยลงจริง	

	 	 2.	 การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตถ่านอัดแท่งของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 ทำให้สภาพความเป็นอยู่ภายในครัวเรือนและ

ชุมชนเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจริง	 ช่วยเพิ่มมูลค่าให้เปลือกทุเรียน	 ลด

รายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน	 ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน

เหมาะกับชุมชนเกวียนหักเพราะเปลือกทุเรียนนั้นมีปริมาณเพียง

พอต่อการทำวิจัยและทำการผลิตให้เป็นถ่านอัดแท่ง		

	 	 3.	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเกวียนหักส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก

หรือมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องอัดถ่านแท่งแต่มีความสนใจที่จะเรียนรู้

ถึงวิธีการ	 ขั้นตอน	 การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนเพื่อจะ

ได้ลงมือปฏิบัติหลังจากรู้ขั้นตอนการผลิตเพราะวัตถุดิบที่เป็น

เปลือกทุเรียนที่เหลือจากการแปรรูปในชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียง

มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบล

เกวียนหักอย่างแน่นอนและยังอยู่ใกล้ๆกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ตำบลเกวียนหัก		 	

	 	 4.	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเกวียนหักจะนำถ่านอัดแท่ง

จากเปลือกทุเรียนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารแทน

การใช้ก๊าซหุงต้มและถ่านไม้อย่างแน่นอน	 เพราะในทุกวันๆจะต้อง

เสียค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการประกอบอาหารที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อย	 ๆ	

ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนถือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่มีราคาถูก 

เหมาะแก่การใช้งานในครัวเรือน	 ถ้าใช้เป็นประจำจะมีเงินเหลือ

เก็บ	มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	

 

2. กำลังการผลิตของเครื่องและคุณภาพของถ่านอัดแท่งจาก

เปลือกทุเรียน 

	 	 2.1	กำลังการผลิตของเครื่องพบว่า	

	 	 	 (1)	 เครื่องอัดถ่านแท่งจากเปลือกทุเรียน	 สามารถอัด

ผงถ่านจากเปลือกทุเรียนให้เป็นถ่านอัดแท่งแห้งได้	60	กิโลกรัมต่อ

ชั่วโมง	 ใน	 1	 วัน	 ทำงาน	 8	 ชั่วโมง	 ผลิตถ่านอัดแท่งได้	 480	

กิโลกรัม	หยุดการทำงานของเครื่อง	1	ชั่วโมงต่อวัน	

	 	 	 (2)	 เครื่องย่อยถ่านเปลือกทุเรียน	 สามารถบดย่อยให้

เป็นผงได้	300	กิโลกรัมต่อชั่วโมง	ใน	1	วัน	ทำงาน	8	ชั่วโมง	ได้ผง

ถ่านเปลือกทุเรียน	 2,400	 กิโลกรัม	 หยุดการทำงานของเครื่อง	 1	

ชั่วโมงต่อวัน	

	 	 2.2	 คุณภาพของถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนจากห้อง

ทดลอง	 กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	

	 	 	 (1)	 ผลการศึกษา	 เรื่องผลการวิเคราะห์คุณภาพของ

ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนจากห้องทดลอง	 กรมวิทยาศาสตร์

บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 พบว่าถ่านอัดแท่ง

จากเปลือกทุเรียนที่ทางกลุ่มผลิตได้นั้นมีค่าความร้อนอยู่ที่	 6,134	

แคลอรีต่อกรัม	มีปริมาณค่าความชื้น	ร้อยละ	9.4	และปริมาณเถ้า	

ร้อยละ	 6.2	 ซึ่งสมบัติดังกล่าวของถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนมี

ค่าไม่ต่ำกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยทั่วไปมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของถ่านอัดแท่ง	 ค่าความร้อนต้องไม่น้อยกว่า	

5,000	 แคลอรีต่อกรัม	 (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน,	

2547)	
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นริศ  ชุดสว่าง,  สินาด  โกศลานันท์,  พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ 

	 	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 ได้ทำการเก็บข้อมูลความพึงพอใจที่มี

ต่อฉลากสินค้าของสมาชิกที่มีส่วนร่วมจำนวน	 30	 ตัวอย่าง	 พบว่า

ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการออกแบบฉลากสินค้าโดยแสดง

เป็นภาพรวม	 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ	 4.35	 ข้อที่มีคะแนนมากที่สุดคือชื่อเสียงที่ชุมชนจะได้รับ

เมื่อมีผลิตภัณฑ์เป็นของชุมชนเอง	ร้อยละ	4.63	รองลงมาคือความ

สมบูรณ์โดยรวมของฉลากสินค้านี้	 และความสามารถในการสื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 ร้อยละ	 4.53	 ความ

สวยงามของฉลากสินค้า	 ร้อยละ	 4.43	 ความโดดเด่นของฉลาก

สินค้านี้	 ร้อยละ	 4.20	 ความครบถ้วนของข้อมูลบนฉลากสินค้านี้	

ร้อยละ	 4.17	 และสัญลักษณ์บนฉลากสื่อความหมายเหมาะสม	

ร้อยละ	3.97	

 

4. ข้อมูลการใช้ก๊าซหุงต้มของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบล

เกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ก่อนและหลังใช้ถ่านอัด

แท่งจากเปลือกทุเรียน 

	 	 (1)	 ข้อมูลการใช้ก๊าซหุงต้มของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ตำบลเกวียนหัก	 อำเภอขลุง	 จังหวัดจันทบุรี	 ก่อนใช้ถ่านอัดแท่ง

จากเปลือกทุเรียน	

	 	 จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามพบว่าสมาชิกกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน	 ตำบลเกวียนหัก	 จะใช้ก๊าซหุงต้มขนาด	 15	

กิโลกรัม	 ราคาถังละ	 320	 บาท	 แต่ถ้าคิดเป็นราคาต่อกิโลกรัมจะ

อยู่ที่	21.33	บาท	ใช้ได้นาน	30	–	50	วัน	ถ้ามาดูในภาพรวมของ

กลุ่มแล้วพบว่าราคาเฉลี่ยต่อวันที่ใช้ก๊าซหุงต้มจะอยู่ที่	 8.18	 บาท	

เวลาเฉลี่ยที่ใช้หมดอยู่ที่	 38.23	วัน	 รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเป็นค่า

ก๊าซหุงต้มทั้งสิ้น	312.72	บาท	

	 	 (2)	 ข้อมูลการใช้ก๊าซหุงต้มของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ตำบลเกวียนหัก	 อำเภอขลุง	 จังหวัดจันทบุรี	 	 หลังใช้ถ่านอัดแท่ง

จากเปลือกทุเรียนในการประกอบอาหารบางมื้อ		

	 	 จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	 พบว่าสมาชิกกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนตำบลเกวียนหักใช้ก๊าซหุงต้มขนาด	 15	 กิโลกรัม	

ราคาถังละ	330	บาท	ถ้าคิดเป็นราคาต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่	22	บาท	

ใช้ได้นานระหว่าง	50	–	90	วัน	จำนวนถ่านอัดแท่งที่ใช้ไปของกลุ่ม

สมาชิกคือ	687	กิโลกรัม	เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่	22.9	กิโลกรัม	ส่วนค่า

ก๊าซหุงต้มที่ใช้ไปเฉลี่ยแล้วอยู่ที่	5.08	บาท	ส่วนค่าถ่านอัดแท่งที่ใช้

ไปเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่	1.72	บาท	รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเป็นค่าก๊าซ

หุงต้มและค่าถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนทั้งสิ้น	6.8	บาทต่อวัน		

ภาพประกอบ		1		แสดงการเปรียบเทียบของค่าใช้จ่ายของสมาชิก

ทั้งก่อนและหลังใช้ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน	

	 	 จากภาพประกอบ	 1	 แสดงให้เห็นผลต่างของจำนวนเงินที่

เสียไปในแต่ละวันโดยเปรียบเทียบกันระหว่างการใช้ก๊าซหุงต้ม

เพียงอย่างเดียวกับการใช้ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนร่วมกับ

ก๊าซหุงต้มสำหรับการประกอบอาหารในแต่ละวัน	

 

5. ผลการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนของการผลิตถ่านอัดแท่ง 

	 	 กำหนดให้ถ่านอัดแท่งที่ต้องการผลิตเป็นถ่านเปลือกทุ

เรียนร้อยเปอร์เซ็นต์	 ดังนั้นการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน	 ภายใต้

สมมุติฐานที่กำหนดขึ้น	 แยกเป็นสองส่วนของรายรับและรายจ่าย	

มีรายละเอียดต่อไปนี้	

  (1) รายรับ	มาจากการขายถ่านอัดแท่ง	(แห้ง)	กำหนดให้	

  -	อัตราการผลิตถ่านอัดแท่งแห้งสูงสุดเป็น	300	กิโลกรัม/วัน 

	 	 -	ราคาขายถ่านอัดแท่งแห้งเป็น	12	บาท/กิโลกรัม	

	 	 -	เวลาในการผลิต	n	วัน	

3. ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อฉลากสินค้าของสมาชิกกลุ่ม   

 4. กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลเกวียนหักจะนําถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียนมาใชเปนเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร
แทนการใชกาซหุงตมและถานไมอยางแนนอน เพราะในทุกวันๆจะตองเสียคาเชื้อเพลิงที่ใชในการประกอบอาหารที่มีราคา
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียนถือวาเปนพลังงานทดแทนที่มีราคาถูก เหมาะแกการใชงานในครัวเรือน ถาใชเปน
ประจําจะมีเงินเหลือเก็บ มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 
 
2. กําลังการผลิตของเคร่ืองและคุณภาพของถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียน 
 2.1 กําลังการผลิตของเครื่องพบวา 

(1) เครื่องอัดถานแทงจากเปลือกทุเรียน สามารถอัดผงถานจากเปลือกทุเรียนใหเปนถานอัดแทงแหงได 60 
กิโลกรัมตอชั่วโมง ใน 1 วัน ทํางาน 8 ชั่วโมง ผลิตถานอัดแทงได 480 กิโลกรัม หยุดการทํางานของเครื่อง 1 ชั่วโมงตอวัน 

(2) เครื่องยอยถานเปลือกทุเรียน สามารถบดยอยใหเปนผงได 300 กิโลกรัมตอชั่วโมง  ใน 1 วัน ทํางาน 8 
ชั่วโมง ไดผงถานเปลือกทุเรียน 2,400 กิโลกรัม หยุดการทํางานของเครื่อง 1 ชั่วโมงตอวัน 

2.2 คุณภาพของถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียนจากหองทดลอง กรมวิทยาศาสตรบริการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

(1) ผลการศึกษา เรื่องผลการวิเคราะหคุณภาพของถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียนจากหองทดลอง กรม
วิทยาศาสตรบริการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  พบวาถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียนที่ทางกลุมผลิตไดน้ันมีคาความ
รอนอยูที่ 6,134 แคลอรีตอกรัม  มีปริมาณคาความชื้น รอยละ 9.4 และปริมาณเถา รอยละ 6.2 ซ่ึงสมบัติดังกลาวของถานอัด
แทงจากเปลือกทุเรียนมีคาไมต่ํากวามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนโดยทั่วไปมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของถานอัดแทง คาความ
รอนตองไมนอยกวา 5,000 แคลอรีตอกรัม (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน, 2547) 
 
3. ผลการวิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอฉลากสินคาของสมาชิกกลุม   
ตาราง 1 แสดงความพึงพอใจที่มีตอฉลากสินคา 

คําถาม Mean Std. 
Deviation 

แปลความ 

    ความพึงพอใจโดยรวม 4.35 0.57 มาก 
1. สัญลักษณบนฉลากส่ือความหมายเหมาะสม 3.97 0.67 มาก 
2. ความสวยงามของฉลากสินคา 4.43 0.63 มาก 
3. ความโดดเดนของฉลากสินคาน้ี  4.20 0.61 มาก 
4. ความครบถวนของขอมูลบนฉลากสินคาน้ี 4.17 0.59 มาก 
5. ความสามารถในการส่ือประชาสัมพันธใหกับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน  

4.53 0.51 มากที่สุด 

6. ชื่อเสียงที่ชุมชนจะไดรับเม่ือมีผลิตภัณฑเปนของชุมชนเอง  4.63 0.49 มากที่สุด 
7. ความสมบูรณโดยรวมของฉลากสินคาน้ี  4.53 0.51 มากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามที่เปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน ไดทําการเก็บขอมูลความพึงพอใจที่

มีตอฉลากสินคาของสมาชิกที่มีสวนรวมจํานวน 30 ตัวอยาง พบวาระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการออกแบบฉลากสินคาโดย
แสดงเปนภาพรวม อยูในระดับความพึงพอใจมากโดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.35 ขอที่มีคะแนนมากที่สุดคือชื่อเสียงที่ชุมชน
จะไดรับเม่ือมีผลิตภัณฑเปนของชุมชนเอง รอยละ4.63 รองลงมาคือความสมบูรณโดยรวมของฉลากสินคาน้ี และ
ความสามารถในการส่ือประชาสัมพันธใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน รอยละ 4.53 ความสวยงามของฉลากสินคา รอยละ 4.43 
ความโดดเดนของฉลากสินคาน้ี รอยละ 4.20 ความครบถวนของขอมูลบนฉลากสินคาน้ี รอยละ 4.17 และสัญลักษณบนฉลาก
ส่ือความหมายเหมาะสม รอยละ 3.97 
 
4. ขอมูลการใชกาซหุงตมของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กอนและหลังใช
ถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

112			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2556 - พฤษภาคม 2556

นริศ  ชุดสว่าง,  สินาด  โกศลานันท์,  พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ 

	 	 ดังนั้น	รายได้จากการขายถ่าน	R	=	(n	วัน)	(10	บาท/กก.)	

(300	กก./วัน)	=	3,000	n	(บาท)	

  (2) รายจ่าย	 เป็นต้นทุนในการผลิตถ่านอัดแท่งที่แยก

เป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันดังนี้	

	 	 	 (2.1)	 ต้นทุนคงที่	 เป็นต้นทุนการจัดซื้อเครื่องย่อยถ่าน

และเครื่องอัดถ่านแท่ง	 ที่มีราคาการผลิตรวมโดยคิดเป็นเงินรวม	

50,000	บาท	

	 	 	 (2.2)	ต้นทุนแปรผัน	ประกอบด้วย	 (1)	ค่าวัตถุดิบที่ใช้

ในการผลิตถ่าน	 คือ	 ค่าแป้งมัน	 (เปลือกทุเรียนได้รับการสนับสนุน

จากร้านมาลีไม่เสียค่าใช้จ่าย)	 (2)	 ค่าถุงพลาสติกใส่ถ่าน	 (3)	 ค่า

ฉลากสินค้าถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน	 (4)	 ค่าแรงงานในการ

ผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน	 (5)	 ค่าไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องย่อย

ถ่านและเครื่องอัดถ่านแท่ง	รายละเอียดของการคำนวณมีดังนี้	

	 	 	 	 (2.2.1)	ราคาแป้งมันกิโลกรัมละ	16	บาท	ถ้าใช้ใน

การผลิตถ่านอัดแท่งแห้ง	 300	 กิโลกรัม	 จะใช้แป้งมัน	 100	

กิโลกรัม	คิดเป็นเงิน	1,600	บาท	

	 	 	 	 (2.2.2)	 ค่าถุงพลาสติกใส่ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุ

เรียนใบละ	 1	 บาท	 ใช้ใส่ถ่านอัดแท่ง	 ถุงละ	 2	 กิโลกรัม	 เพราะ

ฉะนั้นถ่านอัดแท่ง	300	กิโลกรัมจะใช้ถุง	150	ใบ	คิดเป็นเงิน	150	

บาท		

	 	 	 	 (2.2.3)	 ค่าฉลากสินค้าถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุ

เรียนใบละ	 5	 บาท	 สำหรับติดถุงถ่านอัดแท่งจำนวน	 150	 ใบ	 คิด

เป็นเงิน	750	บาท	

		 	 	 	 (2.2.4)	 ค่าแรงงานในการผลิตถ่านอัดแท่งจาก

เปลือกทุเรียน	วันละ	250	บาท	

	 	 	 	 (2.2.5)	 ค่าพลังงานไฟฟ้า	 ที่ใช้ในเครื่องย่อยถ่าน

เปลือกทุเรียน	 และเครื่องอัดถ่านแท่งคิดในอัตราค่าใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย	

 (1) ขอมูลการใชกาซหุงตมของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กอนใชถานอัด
แทงจากเปลือกทุเรียน 

จากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามพบวาสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน ตําบลเกวียนหัก    จะใชกาซหุงตมขนาด 15 
กิโลกรัม ราคาถังละ 320 บาท แตถาคิดเปนราคาตอกิโลกรัมจะอยูที่ 21.33 บาท ใชไดนาน 30 – 50 วัน ถามาดูในภาพรวม
ของกลุมแลวพบวาราคาเฉล่ียตอวันที่ใชกาซหุงตมจะอยูที่ 8.18 บาท เวลาเฉล่ียที่ใชหมดอยูที่ 38.23 วัน รวมคาใชจายที่ตอง
เสียเปนคากาซหุงตมทั้งส้ิน 312.72 บาท 

(2) ขอมูลการใชกาซหุงตมของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  หลังใชถาน
อัดแทงจากเปลือกทุเรียนในการประกอบอาหารบางม้ือ  

จากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม  พบวาสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลเกวียนหักใชกาซหุงตมขนาด 15 
กิโลกรัม ราคาถังละ 330 บาท ถาคิดเปนราคาตอกิโลกรัมจะอยูที่ 22 บาท ใชไดนานระหวาง 50 – 90 วัน จํานวนถานอัดแทง
ที่ใชไปของกลุมสมาชิกคือ 687 กิโลกรัม เฉล่ียแลวจะอยูที่ 22.9 กิโลกรัม สวนคากาซหุงตมที่ใชไปเฉล่ียแลวอยูที่ 5.08 บาท 
สวนคาถานอัดแทงที่ใชไปเฉล่ียแลวจะอยูที่ 1.72 บาท รวมคาใชจายที่ตองเสียเปนคากาซหุงตมและคาถานอัดแทงจากเปลือก
ทุเรียนทั้งส้ิน 6.8 บาทตอวัน  

 

 
ภาพประกอบ  1  แสดงการเปรียบเทียบของคาใชจายของสมาชิกทั้งกอนและหลังใชถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียน 

จากภาพประกอบ 1 แสดงใหเห็นผลตางของจํานวนเงินที่เสียไปในแตละวันโดยเปรียบเทียบกันระหวางการใชกาซหุง
ตมเพียงอยางเดียวกับการใชถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียนรวมกับกาซหุงตมสําหรับการประกอบอาหารในแตละวัน 

 
 
 
5. ผลการวิเคราะหหาจุดคุมทุนของการผลิตถานอัดแทง 

กําหนดใหถานอัดแทงที่ตองการผลิตเปนถานเปลือกทุเรียนรอยเปอรเซ็นต ดังน้ันการวิเคราะหจุดคุมทุน ภายใต
สมมุติฐานที่กําหนดขึ้น แยกเปนสองสวนของรายรับและรายจาย มีรายละเอียดตอไปน้ี 

(1) รายรับ มาจากการขายถานอัดแทง (แหง) กําหนดให 
- อัตราการผลิตถานอัดแทงแหงสูงสุดเปน 300 กิโลกรัม/วัน 
- ราคาขายถานอัดแทงแหงเปน 12 บาท/กิโลกรัม 
- เวลาในการผลิต n วัน 

ดังน้ัน รายไดจากการขายถาน R = (n วัน) (10 บาท/กก.) (300 กก./วัน) = 3,000 n (บาท) 
(2) รายจาย เปนตนทุนในการผลิตถานอัดแทงที่แยกเปนตนทุนคงที่และตนทุนแปรผันดังน้ี 

ภาพประกอบ 1	แสดงการเปรียบเทียบของค่าใช้จ่ายของสมาชิกทั้งก่อนและหลังใช้ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน

3.5	บาทต่อหน่วย	หรือ	3.5	บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง	(kW-h)	ดังนั้น

หากประมาณการใช้ไฟฟ้าในหนึ่งวันของอุปกรณ์ทั้งสอง	 เป็น	 3	

และ	5	ชั่วโมง	ตามลำดับ	สามารถคำนวณหาค่าพลังงานไฟฟ้าและ

ค่าไฟฟ้าเท่ากับ	88.79	บาทต่อวัน	

 

ผลการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า 

	 	 (1)	ค่าวัตถุดิบ	 (ผลรวมข้อ	 (2.2.1),	 (2.2.2),	 (2.2.3)	

และ(2.2.4)	=	9.16	บาทต่อกิโลกรัมถ่านแห้ง			

	 	 (2)	 ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต	 (ข้อ	 (2.2.5))	 =	 88.79	 บาท

ต่อวัน	

	 	 นั่นคือหากทำการผลิตถ่านทั้งสิ้น	n	วัน	

	 	 ต้นทุนแปรผัน	=	(n	วัน)[(	9.16	บาท/กก.)	(300	กก./วัน)	

+	(88.79	บาท/วัน)]	

	 					=	n	(2,748+88.79)	บาท	

										=	n	(2,836.79)	บาท	

	 	 รวมต้นทุนแปรผันเป็นคิดเป็นเงิน	9.45	บาทต่อกิโลกรัม	

	 	 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเบื้องต้น	 พิจารณาจากความเท่ากัน

ของรายรับ	และรายจ่ายดังสมการ	ต่อไปนี้	

รายรับ		=	รายจ่ายรวม	

		 	 =	ต้นทุนคงที่	+	ต้นทุนแปรผัน	

	 	 3,000	n	=	50,000	+	2,836.79n			 	 	 	 (1)	

	 	 สมการที่	 (1)	 สามารถวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนได้โดยใช้การ

แทนค่า	n	ที่แปรค่าตั้งแต่	0	จนถึงประมาณ	3,650	วัน	(หรือ	10	

ปี	 )	 ตลอดเวลาการผลิต	 รายรับมีค่าสูงกว่ารายจ่ายแปรผัน	 163	

บาทต่อวัน	 (มาจาก	 3,000-2,837)	 และเวลาที่ผลิตแล้วได้จุดคุ้ม

ทุนเบื้องต้นคือ	307	วัน	
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

  สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเกวียนหักส่วนใหญ่

ประกอบอาหารโดยใช้ทั้งถ่านไม้และก๊าซหุงต้มในการประกอบ

อาหาร	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบริษัทพัฒนาประชากร	

(2537)	 ที่ว่า	 มีการใช้ฟืนและถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการ

ประกอบอาหาร	 และมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้ก๊าซหุงต้มเพิ่มมาก

ขึ้นในอนาคตและสอดคล้องกับการศึกษาของ	 George	 R.	

Kafumu	 (2000)	 ที่ได้ทำการศึกษาการบริโภคถ่านของชาวเมือง	

Dar	 Es	 Salaam	 ในประเทศแทนซาเนีย	 พบว่า	 ถ่านเป็นแหล่ง

พลังงานหลักมีการบริโภคเท่ากับ	 149	 กิโลกรัมต่อปีต่อครัวเรือน	

โดยใช้ในการประกอบอาหารร้อยละ	 57.3	 และใช้เพื่อให้แสงสว่าง

ร้อยละ	 22.7	 ผลการทดสอบค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งจาก

เปลือกทุเรียนที่กลุ่มผลิตขึ้นจะอยู่ที่	 6,134	 แคลอรีต่อกรัม		

สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องการของมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน(มผช.๒๓๘/๒๕๔๗)ที่ว่า	 ค่าความร้อนต้องไม่น้อยกว่า	

5,000	แคลอรีต่อกรัม	

การดำเนินโครงการการส่งเสริมการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือก		

ทุเรียนเพื่อลดการใช้ก๊าซหุงต้ม	 ณ	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบล

เกวียนหัก	 อำเภอขลุง	 จังหวัดจันทบุรีสอดคล้องกับการศึกษาของ

โชติ	เงินแท่ง	(2546)	ที่นำกะลามะพร้าวไปแปรรูปเป็นถ่านอัดแท่ง	

ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร	 นอกเหนือจากการจำหน่าย

ผลมะพร้าวเพียงอย่างเดียว	เช่นเดียวกับทิพาวรรณ		รักษ์วงศ์	และ

อัญชริการ์	 	 ไชยศรีหา	 (2545)	 ที่ได้เพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกทุเรียน

กับกากตะกอนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษโดยนำมา

ผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง	 โดยถ่านเปลือกทุเรียนผสมกับกากตะกอนมี

ประสิทธิภาพในการใช้งานของความร้อนสูงกว่าถ่านไม้ยูคาลิปตัส 

ร้อยละ	 1.15	 เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ	 อัจฉรา	 อัศวรุจิกุลชัย	

และ	ชลันดา	 	 เสมสายัณห์	 ที่นำเปลือกทุเรียนและมังคุดมาใช้เป็น

เชื้อเพลิงอัดแท่งทดแทนฟืนและถ่านและเป็นแนวทางหนึ่งของ

การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์และการศึกษา

ของวานิช	 โสภาสพ	 ,	บุญยิ่ง	อินทรบุตร	และ	สมพล	พวงดอกไม้	

ที่ว่าเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้	 จากเปลือกถั่วลิสง

ตาราง 2	ราคาต้นทุนคงที่จากเครื่องจักร	

(2.1) ตนทุนคงที่ เปนตนทุนการจัดซ้ือเครื่องยอยถานและเครื่องอัดถานแทง ที่มีราคาการผลิตรวมโดยคิด
เปนเงินรวม 50,000 บาท 

(2.2) ตนทุนแปรผัน ประกอบดวย (1) คาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตถาน คือ คาแปงมัน (เปลือกทุเรียนไดรับ
การสนับสนุนจากรานมาลีไมเสียคาใชจาย) (2) คาถุงพลาสติกใสถาน (3) คาฉลากสินคาถานอัดแทงจาก
เปลือกทุเรียน (4) คาแรงงานในการผลิตถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียน (5) คาไฟฟาที่ใชกับเครื่องยอยถาน
และเครื่องอัดถานแทง รายละเอียดของการคํานวณมีดังน้ี 

(2.2.1) ราคาแปงมันกิโลกรัมละ 16 บาท ถาใชในการผลิตถานอัดแทงแหง 300 กิโลกรัม จะใช
แปงมัน 100 กิโลกรัม คิดเปนเงิน 1,600 บาท 

(2.2.2) คาถุงพลาสติกใสถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียนใบละ 1 บาท ใชใสถานอัดแทง ถุงละ 2 
กิโลกรัม เพราะฉะน้ันถานอัดแทง 300 กิโลกรัมจะใชถุง 150 ใบ คิดเปนเงิน 150 บาท  

(2.2.3) คาฉลากสินคาถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียนใบละ 5 บาท สําหรับติดถุงถานอัดแทง
จํานวน 150 ใบ คิดเปนเงิน 750 บาท 

    (2.2.4) คาแรงงานในการผลิตถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียน วันละ 250 บาท 
(2.2.5) คาพลังงานไฟฟา ที่ใชในเครื่องยอยถานเปลือกทุเรียน และเครื่องอัดถานแทงคิดในอัตรา

คาใชไฟฟาเฉล่ีย 3.5 บาทตอหนวย หรือ 3.5 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง (kW-h) ดังน้ันหากประมาณการใช
ไฟฟาในหน่ึงวันของอุปกรณทั้งสอง เปน 3 และ 5 ชั่วโมง ตามลําดับ สามารถคํานวณหาคาพลังงานไฟฟา
และคาไฟฟาเทากับ 88.79 บาทตอวัน 

ผลการวิเคราะหขางตนแสดงใหเห็นวา 
(1) คาวัตถุดิบ (ผลรวมขอ (2.2.1), (2.2.2), (2.2.3) และ(2.2.4) = 9.16 บาทตอกิโลกรัมถานแหง   
(2) คาไฟฟาที่ใชในการผลิต (ขอ (2.2.5)) = 88.79 บาทตอวัน 

น่ันคือหากทําการผลิตถานทั้งส้ิน n วัน 
ตนทุนแปรผัน = (n วัน)[( 9.16 บาท/กก.) (300 กก./วัน)+ (88.79 บาท/วัน)] 
           = n (2,748+88.79) บาท 

          = n (2,836.79) บาท 
รวมตนทุนแปรผันเปนคิดเปนเงิน 9.45 บาทตอกิโลกรัม 
การวิเคราะหจุดคุมทุนเบื้องตน พิจารณาจากความเทากันของรายรับ และรายจายดังสมการ 

ตอไปน้ี 
รายรับ   = รายจายรวม 

 = ตนทุนคงที่ + ตนทุนแปรผัน 
   3,000 n = 50,000 + 2,836.79n                                        (1) 

สมการที่ (1) สามารถวิเคราะหหาจุดคุมทุนไดโดยใชการแทนคา n ที่แปรคาตั้งแต 0 
จนถึงประมาณ 3,650 วัน (หรือ 10 ป ) ตลอดเวลาการผลิต รายรับมีคาสูงกวารายจายแปรผัน 163 บาทตอวัน (มาจาก 
3,000-2,837) และเวลาที่ผลิตแลวไดจุดคุมทุนเบื้องตนคือ 307 วัน 
 
ตาราง 2 ราคาตนทุนคงที่จากเครื่องจักร 

รายการ จํานวน ราคา (บาท) 
1. เครื่องยอยเปลือกถานทุเรียน(3 แรงมา หรือ 2.238 kW) 1 20,000 
2. เครื่องอัดถานแทงจากเปลือกทุเรียน(5 แรงมา หรือ 3.73 kW) 1 30,000 

                                                     ราคาตนทุนรวม 50,000 
 
 
 
 
 

ตาราง 3	การวิเคราะห์รายรับ	-	รายจ่ายของการผลิตถ่านอัดแท่งแปรตามจำนวนวันผลิตดูสมการ	(1)	
ตาราง 3 การวิเคราะหรายรับ – รายจายของการผลิตถานอัดแทงแปรตามจํานวนวันผลิต 
ดูสมการ (1) 
จํานวนวันผลิต   เงิน (บาท) 

รายรับ ตนทุนแปรผัน ตนทุนคงที่ ตนทุนรวม รายรับสุทธิ 
0 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 -50,000.00 
10 30,000 28,367.9 50,000.00 78,367.9 -48,367.9 
50 150,000 141,839.5 50,000.00 191,839.5 -41,839.5 
100 300,000 283,679.0 50,000.00 333,679.0 -33,679.0 
150 450,000  425,518.5  50,000.00 475,518.5 -25,518.5 
200 600,000 567,358.0 50,000.00 617,358.0 -17,358.0 
250 750,000 709,197.5 50,000.00 759,197.5 -9,197.5 
300 900,000 851,037.0 50,000.00 901,037.0 -1,037.0 
302 906,000 856,710.58 50,000.00 906,710.58 -710.58 
305 915,000 865,220.95 50,000.00 915,220.95 -220.95 
306 918,000 868,057.74 50,000.00 918,057.74 -57.74 
307 921,000 870,894.53 50,000.00 920,894.53 105.47 
310 930,000 879,404.9 50,000.00 929,404.9 595.1 
500 1,500,000 1,418,395.0 50,000.00 1,468,395.0 31,605.0 

1,000 3,000,000 2,836,790.0 50,000.00 2,886,790.0 113,210.0 
3,000 9,000,000 8,510,370.0 50,000.00 8,560,370.0 439,630.0 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

สมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลเกวียนหักสวนใหญประกอบอาหารโดยใชทั้งถานไมและกาซหุงตมในการ
ประกอบอาหาร ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของบริษัทพัฒนาประชากร (2537) ที่วา มีการใชฟนและถานไมเปนเชื้อเพลิงหลัก
ในการประกอบอาหาร และมีแนวโนมวาจะมีการใชกาซหุงตมเพิ่มมากขึ้นในอนาคตและสอดคลองกับการศึกษาของ George 
R. Kafumu (2000) ที่ไดทําการศึกษาการบริโภคถานของชาวเมือง Dar Es Salaam ในประเทศแทนซาเนีย พบวา ถานเปน
แหลงพลังงานหลักมีการบริโภคเทากับ 149 กิโลกรัมตอปตอครัวเรือน โดยใชในการประกอบอาหารรอยละ 57.3 และใช
เพื่อใหแสงสวางรอยละ 22.7 ผลการทดสอบคาความรอนของถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียนที่กลุมผลิตขึ้นจะอยูที่ 6,134 
แคลอรีตอกรัม  สอดคลองกับคุณลักษณะที่ตองการของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน(มผช.๒๓๘/๒๕๔๗)ที่วา คาความรอนตอง
ไมนอยกวา 5,000 แคลอรีตอกรัม 

การดําเนินโครงการการสงเสริมการผลิตถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียนเพื่อลดการใชกาซหุงตม ณ กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีสอดคลองกับการศึกษาของโชติ เงินแทง (2546) ที่นํากะลามะพราวไปแปร
รูปเปนถานอัดแทง ซ่ึงเปนการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร นอกเหนือจากการจําหนายผลมะพราวเพียงอยางเดียว เชนเดียวกับ
ทิพาวรรณ    รักษวงศ และอัญชริการ    ไชยศรีหา (2545) ที่ไดเพิ่มมูลคาใหกับเปลือกทุเรียนกับกากตะกอนโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษโดยนํามาผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง โดยถานเปลือกทุเรียนผสมกับกากตะกอนมีประสิทธิภาพในการ
ใชงานของความรอนสูงกวาถานไมยูคาลิปตัสรอยละ 1.15 เชนเดียวกับผลการศึกษาของ อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย และ  ชลันดา 
เสมสายัณห ที่นําเปลือกทุเรียนและมังคุดมาใชเปนเชื้อเพลิงอัดแทงทดแทนฟนและถานและเปนแนวทางหน่ึงของการนําวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรมาใชประโยชนและการศึกษาของวานิช โสภาสพ , บุญยิ่ง อินทรบุตร และ สมพล พวงดอกไมที่วา
เชื้อเพลิงอัดแทงจากเศษวัสดุเหลือใช จากเปลือกถั่วลิสงเปลือกเมล็ดทานตะวัน และเปลือกถั่วลิสงผสมเปลือกเมล็ดทานตะวัน 
สามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ ความรอนจากเชื้อเพลิงถานอัดแทงดวยเศษวัสดุเหลือใช
ดังกลาว นําไปใชใหเกิดประโยชนไดงาย สะดวก เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ชวยลดคาใชจาย และลดขยะมูลฝอยจากเศษ
วัสดุเหลือจากการเกษตรชนิดตางๆ 
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นริศ  ชุดสว่าง,  สินาด  โกศลานันท์,  พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ 

เปลือกเมล็ดทานตะวัน	 และเปลือกถั่วลิสงผสมเปลือกเมล็ด

ทานตะวัน	 สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 ความร้อนจากเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งด้วยเศษวัสดุ

เหลือใช้ดังกล่าว	 นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ง่าย	 สะดวก	 เพื่อ

เป็นการประหยัดพลังงาน	 ช่วยลดค่าใช้จ่าย	 และลดขยะมูลฝอย

จากเศษวัสดุเหลือจากการเกษตรชนิดต่างๆ	

 

ข้อเสนอแนะ 
	 	 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยมีดังต่อไปนี้	

	 	 1.	 ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนยังไม่เป็นที่รู้จักของ						

ผู้บริโภค	 จึงจำเป็นที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับ

ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสมรรถนะและประโยชน์ของการใช้

ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนที่ผลิตมา	

	 	 2.	 ควรตากถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนให้แห้งก่อนที่จะ

นำไปตรวจหาค่าความชื้น	

	 	 3.	 ควรส่งเสริมให้ชุมชนใช้ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน

กันมากขึ้นเพื่อจะได้ทำให้เป็นเชิงพาณิชย์ต่อไป	

	 	 4.	 ควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในการจัดทำ

บรรจุภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน	
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การจัดการพลังงานไฟฟ้าในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์               

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Electrical Energy Management in Faculty of Industrial Technology              and Gemological 

Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University.
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2
	ผู้จัดการ	ไชยพงษ์ฟาร์ม	

บทคัดย่อ
	 	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า	 วิเคราะห์แนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและวิเคราะห์

ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของห้องสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ

พรรณี	ซึ่งมีเครื่องปรับอากาศขนาด	36,000	Btu	จำนวน	1	เครื่องและหลอดไฟชนิด	T8	จำนวน	16	หลอด	ขนาดห้อง	84	ตารางเมตร

เป็นสถานที่ทดสอบ	 ในการทดสอบจะแบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	 คือการประหยัดพลังงานด้วยการลดเวลาการทำงานและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า	 (การล้างเครื่องปรับอากาศและการเปลี่ยนหลอดไฟ)	 จากการศึกษาพบว่าหากมีการลดเวลาการทำงาน

ของระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่างลง	 1	 ชั่วโมง	 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้	 2.38	 kWh/วัน	 และ	 0.9	 kWh/วัน	 ตาม

ลำดับ	 สำหรับการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและการเปลี่ยนหลอดไฟจาก	T8	 เป็น	 T5	 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้	

4.45	 kWh/วัน	 และ	 2.70	 kWh/วัน	 ตามลำดับ	 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเงินลงทุน	 	 	 ในการล้างเครื่องปรับอากาศราคา	

600	บาท/เครื่อง	โดยมีระยะเวลาคืนทุนต่อ	36,000	Btu	ประมาณ	0.11	ปี	และเงินลงทุนในการเปลี่ยนหลอดไฟราคา	260	บาท/หลอด	

มีระยะเวลาคืนทุนต่อ	20	หลอด	ประมาณ	1.58	ปี		

 

คำสำคัญ :	การจัดการพลังงานไฟฟ้า		การประหยัดพลังงาน		

  

Abstract
	 	 The	aims	of	this	research	were	to	study	electrical	energy	using,	energy	saving	ways,	and	engineering	economics	

value	in	Faculty	of	Industrial	Technology	and	Gemological	Sciences,	Rambhai	Barni	Rajabhat	University.	The	48	m2	

office	room	was	used	with	a	36,000	btu	air	conditioner	and	16-T8	fluorescent	lamps.	The	test	was	divided	into	two	

parts:	one	into	reduce	working	hours	of	the	air	conditioner	and	the	lamps.	The	other	was	to	clean	the	air	conditioner	

and	to	change	T8	lamps	to	T5	lamps.

	 	 The	result	showed	that	the	first	case,	the	electric	energy	could	be	saved	2.38	kWh/day	for	the	one	hour	re-

duce	working	load	of	the	air	conditioner	and	0.9	kWh/day	for	the	lamps.	The	other	case,	the	electric	energy	could	

be	saved	4.45	kWh/day	and	2.70	kWh/day.	The	engineering	economic	value	could	be	paid	back	in	0.11	and	1.58	

years	for	the	cleaning	the	air	conditioner	(600	bath/unit)	and	the	lamps	(260	bath/unit)

Keywords :	Electrical	energy	management		Energy	saving																
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บทนำ 
	 	 จากสถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยที่มี

อัตราสูงขึ้นทุกๆปีพบว่า	 วัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิต	 เป็นพลังงานไฟฟ้า

ในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากก๊าซธรรมชาติ	 รองลงมาจะเป็น

ถ่านหินที่มีอยู่ในประเทศและถ่านหิน	ที่ได้จากการนำเข้า	ลำดับถัด

ไปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและสุดท้ายจะเป็นพลังงานที่ ได้จาก

ธรรมชาติ	 ได้แก่	 พลังงานลม	พลังงานความร้อนใต้พิภพ	พลังงาน

แสงอาทิตย์เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังมีการซื้อพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติม

มาจากประเทศ	 เพื่อนบ้านคือประเทศลาวและมาเลเซีย	 โดย

สัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศจะใช้		

ก๊าซธรรมชาติสูงถึง	 70%	 รองลงมาเป็นถ่านหินประมาณ	 25%	

และจากเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำประมาณ	 5%	 ในอนาคต	 ก๊าซ

ธรรมชาติมีแนวโน้มจะหมดไป	 เราจำเป็นต้องหันไปพึ่งพาพลังงาน

รูปแบบอื่นให้มากขึ้น	 เพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าโดยที่ราคาของ

พลังงานนั้นต้องไม่มีความผันผวนมากนัก	 เช่น	 ถ่านหิน	 พลังงาน

นิวเคลียร์	และพลังงานหมุนเวียน		จากธรรมชาติ	ซึ่งอนาคตต้องมี

การลดพลังงานจากก๊าซธรรมชาติลงจาก	 70%	 แต่ความต้องการ

การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี	

โดยจะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าโรงไฟฟ้า	2	โรงต่อปี	

หรือยกตัวอย่างว่าต้องมีเขื่อนภูมิพลปีละ	 2	 เขื่อน	 ซึ่งขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยสำคัญ	 2	 ประการ	 คือ	 ความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้า

ภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นและการจัดสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อ

ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่หมดอายุการใช้งาน	 โดยโรงไฟฟ้า	 1	 โรงจะ

มีอายุการใช้งาน	 25	 ปี	 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,	

2554)	

	 	 คงฤทธิ์	 	 พรชุติ	 (2548)	 ได้ทำการศึกษาแนวทางการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารมูลนิธิพัฒนาอีสาน	 ซึ่งเป็น

อาคารธุรกิจขนาดใหญ่	 มีที่พักจำนวน	 22	ห้อง	 แบ่งเป็นห้องปรับ

อากาศ	12	ห้อง	และห้องไม่ปรับอากาศ	10	ห้อง	จากการสำรวจ

พบว่า	 มีการใช้ไฟฟ้า	 117,490	 หน่วยต่อปี	 คิดเป็นเงิน	 477,840	

บาทต่อปี	 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย	 4.062	 บาท	 ต่อหน่วย	 ได้เสนอแนวทาง

ของการแก้ไขปรับปรุงในมาตรการต่างๆ	 โดยประเมินความเป็นไป

ได้และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์	 ผลการวิเคราะห์มาตรการที่

ดำเนินการได้มี	4	มาตรการ	ประหยัดได้	45,024	หน่วยต่อปี		คิด

เป็นเงินที่ประหยัดได้	 182,890	 บาทต่อปี	 มาตรการที่สำคัญได้แก่	

1)	 การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม	 2	 เป็นเครื่องที่มี

ประสิทธิภาพสูงใช้เงินลงทุน	266,400	บาท	คิดเป็นเงินที่ประหยัด

ได้	 116,673	บาทต่อปี	 ระยะเวลาคืนทุน	 2.28	ปี	 2)	 การเปลี่ยน

เครื่องปรับอากาศในห้องพัก	 (จำนวน	 4	 ห้อง)	 เป็นเครื่องที่มี

ประสิทธิภาพสูง	ใช้เงินลงทุน	63,600	บาท	คิดเป็นเงินที่ประหยัด

ได้	 31,131	บาทต่อปี	 ระยะคืนทุน	2.04	ปี	 3)	 ติดตั้งฉนวนเหนือ

ฝ้าเพดานในห้องประชุม	1	 ใช้เงินลงทุน	40,250	บาท	คิดเป็นเงิน

กฤษณะ จันทสิทธิ์,  โอภาศ อินทรวงษ์ ,  ทรงธรรม ไชยพงษ์ 

ที่ประหยัดได้	19,435	บาทต่อปี	ระยะเวลาคืนทุน	2.07	ปี	และ	4)	

การติดตั้งฉนวนเหนือฝ้าเพดานในห้องประชุม	 2	 ใช้เงินลงทุน	

34,650	 บาท	 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้	 14,767	 บาทต่อปี	 ระยะ

เวลาคืนทุน	 2.35	 ปี	 ผู้วิจัยเสนอว่าควรมีการเก็บข้อมูลที่สามารถ

นำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้	 เป็นการเก็บข้อมูล	

ห้อง-วัน	ของการใช้ห้องพักเป็นต้น	

	 	 ชัชชัย		จันทะสีลา	(2549)	ได้ศึกษาการใช้พลังงานและค่า

ดัชนีพลังงานไฟฟ้าในอาคารสิรินธร	 โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อ

เสนอแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	 เริ่มจากรวบรวมข้อมูล

จากเอกสารคือ	 แบบแปลนไฟฟ้า	 	 แบบแปลนอาคาร	 ใบเสร็จค่า

พลังงานไฟฟ้า	 เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าโดยวัด

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมของอาคารในระบบปรับอากาศ

และระบบอื่น	 ๆ	 จากการศึกษาพบว่าอาคารจะมีลักษณะคล้ายกัน	

การใช้พลังงาน	 ส่วนใหญ่ใช้ในระบบแสงสว่างและปรับอากาศ	

สาเหตุการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเกิดจากขาดการบำรุงรักษา	 การ

ติดตั้ง	 	 โคมไฟเกินความจำเป็น	 ค่าความส่องสว่างเกินมาตรฐาน	

การใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพและอุปกรณ์มีระยะเวลาทำงาน

ยาวนาน	 ได้เสนอมาตรการคือการปลดหลอดไฟสามารถประหยัด

พลังงานไฟฟ้าได้	 96,540.8	 kWh/ปี	 คิดเป็นเงิน	 178,600.48	

บาท/ปี	 การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	 ประหยัด

พลังงานไฟฟ้าได้	 38,525.10	 kWh/ปี	 คิดเป็นเงิน	 71,271.44	

บาท/ปี	 การใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้	

88,280.3	 kWh/ปี	 	 	 คิดเป็นเงิน	 163,318.5	บาท/ปี	 ส่วนการใช้	

เทอร์โมสตัทอิเล็กทรอนิกส์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้	 35,345	

kWh/ปี	 คิดเป็นเงิน	 8,500.45บาท/ปี	 และเสนอแนะให้ใช้	 Time	

Switch	 ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ	 จะสามารถ

ประหยัดพลังงานได้	 9,768.35	 kWh/ปี	 คิดเป็นเงิน	 18,071.45	

บาท/ปี	
	 	 คณะ เทคโน โลยี อุ ตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประกอบด้วยอาคารเรียน	 และ
อาคารสำนักงานเป็นลักษณะของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	2	ชั้น	
ภายในอาคารมีการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครัน	 เช่น	
ไฟฟ้า	 ประปา	 โทรศัพท์	 เป็นต้น	 โดยลักษณะของกลุ่มพลังงาน
ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองจะเป็นกลุ่มพลังงานหลักๆของอาคาร	 คือกลุ่ม
ของพลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างและในระบบปรับอากาศซึ่ง
ห้องที่จะทำการวิจัย	 จะอยู่ในส่วนของอาคาร	 8	คือห้องสำนักงาน
คณะฯ	 โดยจะใช้เป็นห้องสำหรับทดลองและจัดเก็บข้อมูลในการ
ทำวิจัย	ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ	เป็นหน่วยงานราชการ
ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและมหาวิทยาลัยฯ	 ก็มี	
นโยบายในด้านการประหยัดพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้นจึงมี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง	 ที่ควรต้องเร่งศึกษา	 	 และช่วยกันหา
แนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อสถาบันการศึกษาตลอด
จนประเทศชาติและเพื่อโลกใบนี้	
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กฤษณะ จันทสิทธิ์,  โอภาศ อินทรวงษ์ ,  ทรงธรรม ไชยพงษ์ 

	 	 จากหลักการและเหตุผลในเบื้องต้น	 ทำให้ผู้วิจัยเกิดความ

สนใจศึกษาการจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยงานเพราะได้เล็ง

เห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	 ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	 ในการศึกษาหาแนวทางในการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	 ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง

เต็มประสิทธิภาพ	 และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด	 ตลอดจนช่วยลด

ปัญหาภาวะโลกร้อนและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่

สืบไป	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 	 1.	 ศึกษาสถานภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับ

อากาศและแสงสว่างภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ	

	 	 2.	 วิเคราะห์หาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน

ระบบปรับอากาศและแสงสว่ า งภายในคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์		

	 	 3.	วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม				

 

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย 
 อุปกรณ์ในการดำเนินการวิจัย 

  1.	digital	clamp	meter	ยี่ห้อ	kyoritsu	รุ่น	kew	snap	200	

	 	 2.	Lux	meter	ยี่ห้อ	prokit	รุ่น	MT-4017	

	 	 3.	Kilowatt-hour	meter	ยี่ห้อ	Mitsubishi	รุ่น	MF-63E	

ขนาด	15	A	

			 	 4.	 Thermometer	 and	 relative	 humidity	 meter	

ยี่ห้อ	prokit	รุ่น	MT-4014	

			 	 5.	ตลับเมตร	ยี่ห้อ	DEFA	รุ่น	DF-8009		

 

 วิธีดำเนินการวิจัย 

	 	 1.	 ศึกษาสภาพโดยทั่วไปและการใช้พลังงานไฟฟ้าในคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	 เช่น	 ที่ตั้งของเครื่อง

ปรับอากาศและหลอดไฟฟ้า	 แบบแปลนของอาคาร	 แบบแปลน

ของวงจรไฟฟ้า	 ลักษณะการติดตั้ง	 จำนวนและขนาดของเครื่อง

ปรับอากาศ	จำนวนและขนาดของหลอดไฟฟ้า	

	 	 2.	 ศึกษาลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าและวิเคราะห์หา

แนวทางในการประหยัดพลังงาน	

	 	 	 2.1)	 การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ	 (ด้าน

การลดเวลาทำงาน)	

	 	 	 -	 ติดตั้ง	 Kilowatt-hour	meter	 เฉพาะในวงจรของ

ระบบปรับอากาศเพื่อวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า	โดยใช้	Timer	ตั้ง

เวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติ	

	 	 	 -	ตั้งการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศเป็น	2	ลักษณะ	คือ	

ช่วงแรกเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ	 เวลา	 08.00น.	 ถึงเวลาปิด	

17.00	น.	 เปิดเครื่องปรับอากาศแบบต่อเนื่องเป็นเวลา	 9	 ชั่วโมง/

วัน	 อ่านค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละวัน	 ช่วงที่สองเปิดใช้งาน

เครื่องปรับอากาศเวลา	08.00	-	12.00	น.	และ	13.00-17.00	น.	

ปิดพักกลางวันรวมเป็นเวลา	 8	 ชั่วโมง/วัน	 อ่านค่าการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าในแต่ละวัน	

	 	 	 -	 	 จัดเก็บข้อมูลหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องในระบบปรับ

อากาศ	เช่น	ขนาดเครื่องปรับอากาศ	เวลาใช้งานต่อวัน	อุณหภูมิที่

ใช้งาน	 (เทอร์โมสตรัท)	 ความชื้นสัมพัทธ์ทั้งภายในและภายนอก

อาคาร	 ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า	 	 ในแต่ละวัน	 บันทึกลงในแบบ

ฟอร์มการจัดเก็บพลังงาน	

	 	 	 -	 นำข้อมูลที่ได้ทั้ง	 2	 ลักษณะ	 มาแปรผลเป็นค่าการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและระยะเวลาใช้งาน	 ที่เหมาะสมในระบบ

ปรับอากาศ	

	 	 	 2.2)	 การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ	 (ด้าน

การล้างทำความสะอาด)	

	 	 	 -	 ติดตั้ง	 Kilowatt-hour	meter	 เฉพาะในวงจรของ

ระบบปรับอากาศเพื่อวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า	โดยใช้	Timer	ตั้ง

เวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติ	

	 	 	 -	 	 ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลา

การใช้งานที่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังการล้าง	 ทำความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ	อ่านค่าการใช้พลังงานในแต่ละวัน	

	 	 	 -	 	 ดำเนินการปรับปรุงระบบปรับอากาศ	 โดยวิธีการ

ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบล้างใหญ่	 ทั้ง	

Condensing	Unit	และ	Fan	coil	Unit		

	 	 	 -	 	 เก็บข้อมูลการใช้งานเครื่องปรับอากาศทั้งก่อนและ

หลังปรับปรุง	 เช่น	 ขนาดเครื่องปรับอากาศ	 เวลาใช้งานต่อวัน	

อุณหภูมิที่ใช้งาน	 (เทอร์โมสตรัท)	 ความชื้นสัมพัทธ์ทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร	 ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า	 	 	 ในแต่ละวัน	 บันทึกลง

ในแบบฟอร์มการจัดเก็บพลังงาน	

	 	 	 -	 	 วิเคราะห์ผลในระบบปรับอากาศทั้งทางด้านการลด

เวลาทำงานและทางด้านการล้างทำความสะอาดที่ส่งผลต่อการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ	

	 						 2.3)	 การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง	 (ด้านการ

ลดเวลาทำงาน)	

	 	 	 -	 ติดตั้ง	 Kilowatt-hour	meter	 ในวงจรของระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า			โดยใช้	Timer	ตั้ง

เวลาเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างโดยอัตโนมัติ	

	 	 	 -		ตั้งการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็น	2	ลักษณะ	

คือ	 ช่วงแรกเปิดใช้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างเวลา	 08.00น.	 ถึง	

เวลาปิด	 17.00	 น.	 เปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบต่อเนื่อง	 เป็น

เวลา	 9	ชั่วโมง/วัน	อ่านค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละวัน	ช่วงที่

สองเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศเวลา	 08.00-12.00	 น.	 และ	
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13.00-17.00	 น.	 รวมเป็นเวลา	 8	 ชั่วโมง/วัน	 อ่านค่าการใช้

พลังงานไฟฟ้าในแต่ละวัน		

	 	 	 -	 	 จัดเก็บข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในระบบไฟฟ้า

แสงสว่าง	 เช่น	 ชนิดของโคม	 ชนิดของหลอด	 ค่าความส่องสว่าง	

เวลาใช้งานต่อวัน	 ลักษณะของการติดตั้งโคม	 ตลอดจนค่าการใช้

พลังงานไฟฟ้าในแต่ละวัน	 และบันทึกลงในแบบฟอร์มการจัดเก็บ

พลังงาน	

	 	 	 -	 	นำข้อมูลที่ได้ทั้ง	 2	ลักษณะ	มาวิเคราะห์ผลเป็นค่า

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและระยะเวลาใช้งานที่เหมาะสมใน

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	

	 	 	 2.4)	การวิจัยทางด้านการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า	

	 	 	 -	 ติดตั้ง	 	 Kilowatt-hour	meter	 เฉพาะในวงจรของ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า	โดยใช้	Timer	

ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติ	

	 	 	 -	 	 ตั้งเวลาการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามระยะ

เวลาการใช้งานที่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า	

และอ่านค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละวัน	

	 	 	 -	 	 ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	 โดยการ

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า	จากชนิด	T8	เป็นชนิด	T5	

	 	 	 -	 	 เก็บข้อมูลการใช้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งก่อน

และหลังที่มีการเปลี่ยนหลอดไฟ	 เช่น	 	 ชนิดของโคม	 ชนิดของ

หลอด	ค่าความส่องสว่าง	เวลาใช้งานต่อวัน	ลักษณะของการติดตั้ง

โคม	ตลอดจนค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละวัน		

	 	 	 -	 	 วิเคราะห์ผลข้อมูลในระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งทาง

ด้านการลดเวลาทำงานและทางด้านการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ส่ง

ผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	

	 	 3.	 วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ของการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง	 การลดเวลาทำงาน	 เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	

ภาพที่ 1	การต่อกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ร่วมกับไทม์เมอร์สวิทซ์ในระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่างให้ทำงานโดยอัตโนมัติ

ผลการวิจัย 
	 	 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	พบว่าสภาพ
ทั่วไปของอาคารที่ได้ทำการศึกษาวิจัยจะมีลักษณะเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก	 2	 ชั้น	 สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารจะ
ปกคลุมไปด้วยต้นไม้สูงมีร่มเงาแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้าง	การนำ
ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ	 	 เข้ามาช่วยในเรื่องของการส่องสว่าง
ภายในอาคารจึงกระทำได้ยาก	 เพราะแสงสว่างจากธรรมชาติจะ
ส่องกระทบตัวอาคารเพียงบางห้องหรือบางจุดเท่านั้น	 ในส่วนของ
พื้นอาคารจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ผนังของอาคารจะมีทั้ง
คอนกรีต	 	 และกระจกกั้น	 ซึ่งจะใช้เป็นห้องเรียน	 ห้องประชุมและ
ห้องทำงาน	วัสดุที่ใช้เป็นหน้าต่างส่วนใหญ่จะเป็นกระจกบานเกล็ด
และบานเลื่อน	 ฝ้าเพดานชั้นล่างจะเป็นคอนกรีตและชั้นบนจะเป็น
ยิปซั่ม	 ส่วนหลังคานั้นจะบุฉนวนกันความร้อน	 การถ่ายเทของ
อากาศค่อนข้างดี	 ชนิดของเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในอาคาร
ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดแยกส่วน	 	 	 และหลอดไฟจะเป็นหลอดฟลูออ
เรสเซ็นต์ชนิด	T8	มีทั้งขนาด	36	วัตต์และ18	วัตต์	 โคมไฟฟ้าที่ใช้
จะเป็นแบบไม่มีแผ่นสะท้อนแสงชนิดขาสปริง		
	 	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
ระบบปรับอากาศภายในห้องสำนักงานคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	 ในเรื่องของการลดเวลาทำงานลง	
1	 ชั่วโมง	 พบว่าสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า	 	 ในระบบปรับ
อากาศลงได้	 2.38	 kWh/วัน	 และจากการล้างทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้	 4.45	
kWh/วัน	 โดยลักษณะขั้นตอนการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับ
อากาศจะแสดงพอสังเขปดังภาพที่	2	

	 	 4.	 สรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภายในและ

ภายนอกต่อไป	

 
 
ภาพที่ 1 การตอกิโลวัตตฮาวมิเตอรรวมกับไทมเมอรสวิทซในระบบปรับอากาศและระบบแสงสวางใหทํางานโดยอัตโนมัต ิ
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการประหยัดพลังงานไฟฟาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร พบวา
สภาพทั่วไปของอาคารที่ไดทําการศึกษาวิจัยจะมีลักษณะเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น สภาพแวดลอมโดยรอบอาคาร
จะปกคลุมไปดวยตนไมสูงมีรมเงาแผกระจายเปนบริเวณกวาง การนําประโยชนจากแสงธรรมชาติ  เขามาชวยในเรื่องของการ
สองสวางภายในอาคารจึงกระทําไดยาก เพราะแสงสวางจากธรรมชาติจะสองกระทบตัวอาคารเพียงบางหองหรือบางจุดเทาน้ัน 
ในสวนของพื้นอาคารจะเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังของอาคารจะมีทั้งคอนกรีต  และกระจกก้ัน ซ่ึงจะใชเปนหองเรียน หอง
ประชุมและหองทํางาน วัสดุที่ใชเปนหนาตางสวนใหญจะเปนกระจกบานเกล็ดและบานเล่ือน ฝาเพดานชั้นลางจะเปนคอนกรีต
และชั้นบนจะเปนยิปซ่ัม สวนหลังคาน้ันจะบุฉนวนกันความรอน การถายเทของอากาศคอนขางดี ชนิดของเครื่องปรับอากาศที่
ใชภายในอาคารสวนใหญจะเปนชนิดแยกสวน   และหลอดไฟจะเปนหลอดฟลูออเรสเซ็นตชนิด T8 มีทั้งขนาด 36 วัตตและ18 
วัตต โคมไฟฟาที่ใชจะเปนแบบไมมีแผนสะทอนแสงชนิดขาสปริง  
 จากการวิเคราะหขอมูลการประหยัดพลังงานไฟฟาในระบบปรับอากาศภายในหองสํานักงานคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร ในเรื่องของการลดเวลาทํางานลง 1 ชั่วโมง พบวาสามารถประหยัดพลังงานไฟฟา  ในระบบ
ปรับอากาศลงได 2.38 kWh/วัน และจากการลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาลงได 4.45 
kWh/วัน โดยลักษณะขั้นตอนการลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศจะแสดงพอสังเขปดังภาพที่ 2 

 

 
 
ภาพที่ 2  แสดงขั้นตอนในการลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยางสังเขปภายในหองที่ไดทําการศึกษาวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลการประหยัดพลังงานไฟฟาในระบบแสงสวางภายในหองสํานักงานคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร ในเรื่องของการลดเวลาทํางานลง 1 ชั่วโมง พบวาสามารถประหยัดพลังงานไฟฟา  ในระบบ
แสงสวางลงได 0.9 kWh/วัน และจากการเปล่ียนหลอดไฟฟาจากชนิด T8 เปน T5 สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาลงได 2.70 
kWh/วัน โดยลักษณะการออกแบบระบบไฟฟาใหเหมาะสมจะแสดงในภาพประกอบที่ 3 และ 4 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

120			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2556 - พฤษภาคม 2556

กฤษณะ จันทสิทธิ์,  โอภาศ อินทรวงษ์ ,  ทรงธรรม ไชยพงษ์ 

ภาพที่ 2		แสดงขั้นตอนในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสังเขปภายในห้องที่ได้ทำการศึกษาวิจัย	

 
 
ภาพที่ 1 การตอกิโลวัตตฮาวมิเตอรรวมกับไทมเมอรสวิทซในระบบปรับอากาศและระบบแสงสวางใหทํางานโดยอัตโนมัต ิ
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการประหยัดพลังงานไฟฟาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร พบวา
สภาพทั่วไปของอาคารที่ไดทําการศึกษาวิจัยจะมีลักษณะเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น สภาพแวดลอมโดยรอบอาคาร
จะปกคลุมไปดวยตนไมสูงมีรมเงาแผกระจายเปนบริเวณกวาง การนําประโยชนจากแสงธรรมชาติ  เขามาชวยในเรื่องของการ
สองสวางภายในอาคารจึงกระทําไดยาก เพราะแสงสวางจากธรรมชาติจะสองกระทบตัวอาคารเพียงบางหองหรือบางจุดเทาน้ัน 
ในสวนของพื้นอาคารจะเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังของอาคารจะมีทั้งคอนกรีต  และกระจกก้ัน ซ่ึงจะใชเปนหองเรียน หอง
ประชุมและหองทํางาน วัสดุที่ใชเปนหนาตางสวนใหญจะเปนกระจกบานเกล็ดและบานเล่ือน ฝาเพดานชั้นลางจะเปนคอนกรีต
และชั้นบนจะเปนยิปซ่ัม สวนหลังคาน้ันจะบุฉนวนกันความรอน การถายเทของอากาศคอนขางดี ชนิดของเครื่องปรับอากาศที่
ใชภายในอาคารสวนใหญจะเปนชนิดแยกสวน   และหลอดไฟจะเปนหลอดฟลูออเรสเซ็นตชนิด T8 มีทั้งขนาด 36 วัตตและ18 
วัตต โคมไฟฟาที่ใชจะเปนแบบไมมีแผนสะทอนแสงชนิดขาสปริง  
 จากการวิเคราะหขอมูลการประหยัดพลังงานไฟฟาในระบบปรับอากาศภายในหองสํานักงานคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร ในเรื่องของการลดเวลาทํางานลง 1 ชั่วโมง พบวาสามารถประหยัดพลังงานไฟฟา  ในระบบ
ปรับอากาศลงได 2.38 kWh/วัน และจากการลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาลงได 4.45 
kWh/วัน โดยลักษณะขั้นตอนการลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศจะแสดงพอสังเขปดังภาพที่ 2 

 

 
 
ภาพที่ 2  แสดงขั้นตอนในการลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยางสังเขปภายในหองที่ไดทําการศึกษาวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลการประหยัดพลังงานไฟฟาในระบบแสงสวางภายในหองสํานักงานคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร ในเรื่องของการลดเวลาทํางานลง 1 ชั่วโมง พบวาสามารถประหยัดพลังงานไฟฟา  ในระบบ
แสงสวางลงได 0.9 kWh/วัน และจากการเปล่ียนหลอดไฟฟาจากชนิด T8 เปน T5 สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาลงได 2.70 
kWh/วัน โดยลักษณะการออกแบบระบบไฟฟาใหเหมาะสมจะแสดงในภาพประกอบที่ 3 และ 4 

 

ภาพที่ 4	 แสดงแบบแปลนวงจรไฟฟ้าใหม่	 ตำแหน่งโต๊ะทำงาน	 ค่าความส่องสว่างและการเปลี่ยนหลอดไฟจาก	 T8	 เป็น	 T5	

ภายในห้องที่ได้ทำการศึกษาวิจัย	

ภาพที่	3	แสดงแบบแปลนวงจรไฟฟ้าเดิม	ตำแหน่งโต๊ะทำงาน	และค่าความส่องสว่างของพื้นที่ภายในห้องที่ได้ทำ	การศึกษาวิจัย	

 
 
ภาพที่ 3  แสดงแบบแปลนวงจรไฟฟาเดิม  ตําแหนงโตะทํางาน และคาความสองสวางของพื้นที่ภายในหอง                  ที่ได
ทําการศึกษาวิจัย  
 

 
 
ภาพที่ 4 แสดงแบบแปลนวงจรไฟฟาใหม ตําแหนงโตะทํางาน คาความสองสวางและการเปล่ียนหลอดไฟจาก T8  เปน T5 
ภายในหองที่ไดทําการศึกษาวิจัย  
 
 การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
      การวิเคราะหในระบบปรับอากาศ 
  ดานการลดเวลาทํางานของระบบปรับอากาศภายในหองสํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
และอัญมณีศาสตร จะมีการเปดใชงานระบบปรับอากาศโดยทดลองเก็บขอมูลดานการลดเวลาทํางานอยู 2 กรณี 
  กรณีที่1. เปดใชงานเครื่องปรับอากาศ เวลา 08.00-17.00 น. รวมเปนเวลา 9 ชั่วโมงตอวัน และ 348 วันตอ
ป (ไมนับวันนขัตฤกษ) 
 

 
 
ภาพที่ 3  แสดงแบบแปลนวงจรไฟฟาเดิม  ตําแหนงโตะทํางาน และคาความสองสวางของพื้นที่ภายในหอง                  ที่ได
ทําการศึกษาวิจัย  
 

 
 
ภาพที่ 4 แสดงแบบแปลนวงจรไฟฟาใหม ตําแหนงโตะทํางาน คาความสองสวางและการเปล่ียนหลอดไฟจาก T8  เปน T5 
ภายในหองที่ไดทําการศึกษาวิจัย  
 
 การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
      การวิเคราะหในระบบปรับอากาศ 
  ดานการลดเวลาทํางานของระบบปรับอากาศภายในหองสํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
และอัญมณีศาสตร จะมีการเปดใชงานระบบปรับอากาศโดยทดลองเก็บขอมูลดานการลดเวลาทํางานอยู 2 กรณี 
  กรณีที่1. เปดใชงานเครื่องปรับอากาศ เวลา 08.00-17.00 น. รวมเปนเวลา 9 ชั่วโมงตอวัน และ 348 วันตอ
ป (ไมนับวันนขัตฤกษ) 
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กฤษณะ จันทสิทธิ์,  โอภาศ อินทรวงษ์ ,  ทรงธรรม ไชยพงษ์ 

	 	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน

ระบบแสงสว่างภายในห้องสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และอัญมณีศาสตร์	ในเรื่องของการลดเวลาทำงานลง	1	ชั่วโมง	พบ

ว่าสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า	 	 ในระบบแสงสว่างลงได้	 0.9	

kWh/วัน	 และจากการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากชนิด	 T8	 เป็น	 T5	

สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้	 2.70	kWh/วัน	 โดยลักษณะ

การออกแบบระบบไฟฟ้าให้เหมาะสมจะแสดงในภาพประกอบที่	3	

และ	4	

 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

	 					การวิเคราะห์ในระบบปรับอากาศ	

	 	 ด้านการลดเวลาทำงานของระบบปรับอากาศภายในห้อง

สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 และอัญมณีศาสตร์	 จะมี

การเปิดใช้งานระบบปรับอากาศโดยทดลองเก็บข้อมูลด้านการลด

เวลาทำงานอยู่	2	กรณี	

  กรณีที่ 1.	 เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ	 เวลา	 08.00-

17.00	น.	รวมเป็นเวลา	9	ชั่วโมงต่อวัน	และ	348	วันต่อปี	(ไม่นับ

วันขัตฤกษ์)	

	 	 ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่ใช้ไปต่อวัน	=	21.46	x	348	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	7,468.08	kwh/ปี	

	 	 หากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทสถานศึกษาคิดยูนิตละ	

3.50	บาท	=	7,468.08	x	3.50	

	 	 รายจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศที่เปิดใช้งาน

วันละ	9	ชั่วโมง	=	26,138.28บาท/ปี	

  กรณีที่ 2.	 เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ	 เวลา	 08.00-

12.00	น.และ	13.00-17.00	น.	รวมเป็นเวลา	8	ชั่วโมงต่อวัน	และ	

348	วันต่อปี	(ไม่นับวันนขัตฤกษ์)	

	 	 ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่ใช้ไปต่อวัน	=	19.08	x	348	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	6,639.84	kwh/ปี	

	 	 หากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทสถานศึกษาคิดยูนิตละ	

3.50	บาท	 =	6,639.84	x	3.50	

	 	 รายจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศที่เปิดใช้งาน

วันละ	8	ชั่วโมง	=	23,239.44บาท/ปี	

	 	 ดังนั้นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ในด้านการลดเวลา

ทำงาน	=	26,138.28-23,239.44	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	2,898.84	บาท/ปี	

	 	 ด้านการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในห้อง

สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 	 และอัญมณีศาสตร์	 จะมี

การเปิดใช้งานระบบปรับอากาศก่อนและหลังมีการล้างทำความ

สะอาด	 โดยทดลองเก็บข้อมูลก่อนและหลังล้างเครื่องปรับอากาศ

ดังนี้	

  กรณีที่ 1.	 เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ	 เวลา	 08.00-

12.00	น.และ	13.00-17.00	น.	รวมเป็นเวลา	8	ชั่วโมงต่อวัน	และ	

348	วันต่อปี	ซึ่งจะเป็นเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานในแต่ละวันและมีความ

เหมาะสมในการศึกษาวิจัย	

  ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่ใช้ไปต่อวัน	(ก่อนล้าง)	=	19.08	x	348	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	6,639.84		kwh/ปี	

	 	 หากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทสถานศึกษาคิดยูนิตละ	

3.50	บาท	 =	6,639.84	x	3.50	

	 	 รายจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศที่เปิดใช้งาน

วันละ	8	ชั่วโมง	=	23,239.44	บาท/ปี	

  กรณีที่ 2.	 เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ	 เวลา	 08.00-

12.00	 น.	 และ	 13.00-17.00	 น.	 รวมเป็นเวลา	 8	 ชั่วโมงต่อวัน	

และ	348	วันต่อปี	 ซึ่งจะเป็นเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานในแต่ละวันและมี

ความเหมาะสมในการศึกษาวิจัย	

	 	 ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่ใช้ไปต่อวัน	 (หลังล้าง)	=	14.63	x	

348	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	5,091.24	kwh/ปี	

	 	 หากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทสถานศึกษาคิดยูนิตละ	

3.50	บาท	 =	5,091.24	x	3.50	

	 	 รายจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศที่เปิดใช้งาน

วันละ	8	ชั่วโมง	=	17,819.34	บาท/ปี	

	 	 ดังนั้นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ในด้านการล้างเครื่อง

ปรับอากาศ	=	23,239.44	-	17,819.34	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	 5,420.10	 บาท/ปี/36,000	

Btu	

	 	 เงินลงทุนในการล้างเครื่องปรับอากาศ	 ราคา	 600	 บาท/

เครื่อง	=	1x600	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	600	

	 	 ระยะเวลาคืนทุนของการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับ

อากาศ	=		เงินที่ลงทุนไปทั้งหมด																																	

	 			ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้/ปี	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	600/5,420.10	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	0.11	ปี		

 การวิเคราะห์ในระบบแสงสว่าง 

	 	 ด้านการลดเวลาทำงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	 ห้อง

สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์จะมีการ

เปิดใช้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	 โดยทดลองเก็บข้อมูลด้านการลด

เวลาทำงานอยู่	2	กรณี		

  กรณีที่ 1.	เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศเวลา	08.00-17.00	น. 

รวมเป็นเวลา	9	ชั่วโมงต่อวันและ	348	วันต่อปี	(ไม่นับวันขัตฤกษ์)	

	 	 ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่ใช้ไปต่อวัน	=	7.38	x	348	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	2,568.24	kwh/ปี	

  หากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทสถานศึกษา	คิดยูนิตละ 

3.50	บาท	 =	2,568.24	x	3.50	
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สรุปและอภิปรายผล  
	 	 การศึกษาการจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

ได้ทำการศึกษาการจัดการพลังงานไฟฟ้าอยู่	 2	 เรื่องคือ	 เรื่องแรก

เป็นการศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ	เรื่องที่สอง

เป็นการศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง	 ศึกษาถึง

ปัจจัยที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ

และระบบแสงสว่าง	 ประกอบด้วยการลดเวลาทำงานของอุปกรณ์

ไฟฟ้า	 การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและการเปลี่ยน

หลอดไฟจาก	T8	เป็น	T5	จากผลของการศึกษาพบว่า	

	 	 1.	 การลดเวลาทำงานของระบบปรับอากาศในช่วงพัก

กลางวัน	 ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	 ได้อย่างชัดเจน

เนื่องจากเครื่องปรับอากาศไม่ถูกใช้งานในเวลาดังกล่าว	ชั่วโมงของ

การใช้งานต่อวันลดลง	ซึ่งถ้าหากมีการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ

ให้ช้าที่สุดและปิดก่อนเวลาเลิกงานเล็กน้อย	 ก็จะทำให้ประหยัด

พลังงานไฟฟ้าได้อย่างสูงสุด		

	 	 2.	 การใช้ไทม์เมอร์	 สวิทซ์ต่อเข้ากับระบบปรับอากาศของ

ห้องนั้น	ๆ	ให้ทำงานเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติช่วยให้

เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้งานและส่งผลทำให้ประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน		

	 	 รายจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศที่เปิดใช้งาน

วันละ	9	ชั่วโมง	=	8,988.84	บาท/ปี	

  กรณีที่ 2.	 เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ	 เวลา	 08.00-

12.00	 น.	 และ	 13.00-17.00	 น.	 รวมเป็นเวลา	 8	 ชั่วโมงต่อวัน	

และ	348	วันต่อปี	(ไม่นับวันขัตฤกษ์)	

	 	 ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่ใช้ไปต่อวัน	=	6.48	x	348	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	2,255.04	kwh/ปี	

	 	 หากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทสถานศึกษาคิดยูนิตละ	

3.50	บาท	 =	2,255.04	x	3.50	

	 	 รายจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศที่เปิดใช้งาน

วันละ	8	ชั่วโมง	=	7,892.64	บาท/ปี	

	 	 ดังนั้นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ในด้านเวลา	 =	

8,988.84-7,892.64	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	1,096.20	บาท/ปี		

	 	 ด้านการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากชนิด	T8	เป็น	T5	ของห้อง

สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 และอัญมณีศาสตร์	 จะมี

การเปิดใช้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างก่อนและหลังทำการเปลี่ยน

หลอดไฟโดยทดลองเก็บข้อมูล	 ก่อนและหลังการเปลี่ยนหลอดไฟ

ดังนี้	

  กรณีที่ 1.	 เปิดใช้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	 เวลา	 08.00-

12.00	น.	และ	13.00-17.00	น.รวมเป็นเวลา	8	ชั่วโมงต่อวัน	และ	

348	วันต่อปี	ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานในแต่ละวันโดยมีหลอดไฟ

ในการวิจัยจำนวน	16	หลอด				

	 	 ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่ใช้ไปต่อวัน	 (ก่อนเปลี่ยน)	 =	 6.48	

x	348	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 =		2,255.04	kwh/ปี	

  หากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทสถานศึกษา	คิดยูนิตละ 

3.50	บาท	 =	2,255.04	x	3.50	

	 	 รายจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศที่เปิดใช้งาน

วันละ	8	ชั่วโมง	=	7,892.64	บาท/ปี	

  กรณีที่ 2.	 เปิดใช้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	 เวลา	 08.00-

12.00	น.	และ	13.00-17.00	น.รวมเป็นเวลา	8	ชั่วโมงต่อวัน	และ	

348	วันต่อปี	ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานในแต่ละวันโดยมีหลอดไฟ

ในการวิจัยจำนวน	20	หลอด		

	 	 ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่ใช้ไปต่อวัน	 (หลังเปลี่ยน)	 =	 3.78	

x	348	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	1,315.44	kwh/ปี	

	 	 หากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทสถานศึกษาคิดยูนิตละ	

3.50	บาท	 =	1,315.44	x	3.50	

	 	 รายจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศที่เปิดใช้งาน

วันละ	8	ชั่วโมง	=	4,604.04บาท/ปี	

	 	 ดังนั้นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ในการเปลี่ยนหลอด

จาก	T8	เป็น	T5	=	7,892.64	-	4,604.04	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	 3,288.60	 บาท/ปี/560	

วัตต์	

	 	 เงินลงทุนในการเปลี่ยนหลอดไฟจาก	 T8	 เป็น	 T5	 ราคา	

260	บาท/หลอด	=	20x260	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	5,200	

	 	 ระยะเวลาคืนทุนของการเปลี่ยนหลอด		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	เงินที่ลงทุนไปทั้งหมด																																	

																																					ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้/ปี	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	5,200/3,288.60	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	1.58	ปี	

	 	 การวิจัยทางด้านการลดเวลาทำงานเป็นการวิจัยที่ไม่มีการ

ลงทุนจึงไม่จำเป็นต้องคำนวณเกี่ยวกับระยะเวลาคืนทุนและจะ

เห็นได้ว่าการลดเวลาทำงานในระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า

แสงสว่างสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็น

แนวปฏิบัติแบบง่ายๆ	ที่สามารถทำได้ทุกสถานที่	

	 	 จากการวิเคราะห์ค่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบ

ปรับอากาศและระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องสำนักงานคณะฯ

และการพิจารณาระยะเวลาคืนทุน	 สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมา

วิ เคราะห์เปรียบเทียบกับห้องต่างๆภายในคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ซึ่งจะแสดงไว้ในตารางที่	1	
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ตารางที่ 1		การจัดการพลังงานไฟฟ้าของห้องต่างๆ	ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์

กฤษณะ จันทสิทธิ์,  โอภาศ อินทรวงษ์ ,  ทรงธรรม ไชยพงษ์ 

ตารางที่ 1  การจัดการพลังงานไฟฟาของหองตางๆ ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
 

            รายการ    ขนาด Air condition หลอดไฟ คาพลังงานท่ีประหยัดได

             (หอง) (Btu) (จํานวน) (บาท/หอง/ป)

เชิดชูเกียรติ 30,000 12 4,500/2,536

ปริญญาโท 69,000 24 10,350/5,072

พวงโกเมน 50,000 26 7,500/2,653

ประกันคุณภาพ 18,000 5 2,700/951

Lab ชลศาสตร 30,000 28 4,500/5,917

หลักสูตร วท.บ. 45,000 25 6,750/5,283

หลักสูตร วศ.บ. 65,000 24 9,750/5,072

หองคณบดี 32,000 14 4,800/2,148

อุต 202 34,000 16 5,100/3,381

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 50,000 34 7,500/7,185

เฟองทอง 50,000 43 7,500/5,441

หองรับรอง 19,000 4 2,850/845

เพชรอุตสาหกรรม 97,000 92 14,550/13,736

Lab โยธาช้ันบน 17,000 18 2,550/3,804

วิศวกรรมส่ิงแวดลอม 32,000 17 4,800/3,592

ปฏิบัติการไฟฟา 36,000 23 5,400/4,860

หั้องพักอาจารยช้ันบน 36,000 12 5,400/2,536

Lab โยธา1  - 4 845

Lab โยธา2  - 6 1,268

นอนเวร  - 4 845

หองสมุด  - 30 6,340

หองเก็บของช้ันลาง  - 5 528

หองเซิฟเวอร  - 6 1,268

หองเรียนโยธา1  - 17 3,592

หองเรียนโยธา2  - 17 3,592

หองเรียน 8214  - 12 2,536

หองเก็บของช้ันบน  - 12 2,536

ลานกิจกรรมช้ันบน  - 23 2,835

 
 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 การศึกษาการจัดการพลังงานไฟฟาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัย    ราชภัฏ
รําไพพรรณี ไดทําการศึกษาการจัดการพลังงานไฟฟาอยู 2 เรื่องคือ เรื่องแรกเปนการศึกษาการใชพลังงานไฟฟาในระบบปรับ
อากาศ เรื่องที่สองเปนการศึกษาการใชพลังงานไฟฟาในระบบแสงสวาง ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการประหยัดพลังงานไฟฟาใน

	 	 3.	 จากการศึกษาการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับ

อากาศภายในห้องสำนักงานคณะฯ	พบว่าการล้างทำความสะอาด

เครื่องปรับอากาศช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่าง

ชัดเจนเช่นกัน	 เนื่องจากขณะเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานอยู่นั้นเกิด

สกปรกจะส่งผลทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น	 การแลก

เปลี่ยนอุณหภูมิ	 	 	 ของระบบปรับอากาศไม่เต็มประสิทธิภาพ	

อุณหภูมิภายในห้องเปลี่ยนแปลงบ่อยและเทอร์โมสตรัทจะสั่งให้

คอมเพรสเซอร์ทำงานบ่อยทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักและจะ

ใช้กระแสไฟฟ้าขณะสตาร์ทสูง	ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า		เป็น

อย่างมาก	 การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศช่วยให้เครื่อง

ปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างปกติ	 	 และเต็มประสิทธิภาพ

ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศตลอดจนช่วยให้เกิด

การประหยัดพลังงานไฟฟ้า	
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กฤษณะ จันทสิทธิ์,  โอภาศ อินทรวงษ์ ,  ทรงธรรม ไชยพงษ์ 

	 	 4.	 จากผลของการศึกษาในระบบไฟฟ้าแสงสว่างพบว่าการ

ลดเวลาการทำงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างช่วยให้เกิดการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน	 เนื่องจากระบบไฟฟ้าแสงสว่างไม่ถูก

ใช้งานในเวลาดังกล่าว	 ชั่วโมงของการใช้งานต่อวันลดลงจึงทำให้

ประหยัดพลังงาน	 แต่การใช้งานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างนั้นอาจไม่

เหมาะสม	 กับลักษณะการเปิดช้าและปิดเร็วเหมือนลักษณะของ

ระบบปรับอากาศ	 เนื่องจากแสงสว่างถือเป็นปัจจัยสำคัญ	 ต่อการ

ปฏิบัติงานหากมีการปฏิบัติงานล่วงเวลาเกิดขึ้น	 การปิดระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่างเร็วขึ้นหรือตามเวลาปกติก็ไม่สามารถกระทำได้จะ

กระทำได้ก็เฉพาะเวลาพักกลางวันเท่านั้นจึงจะเหมาะสมที่สุด		

	 	 5.	จากการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนหลอดไฟจากชนิดT8	เป็น	

T5	 พบว่าการเปลี่ยนหลอดไฟช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนเช่นกัน	เนื่องจากหลอดไฟรุ่นใหม่ชนิด	T5	จะ

ไม่ใช้สตาร์ทเตอร์และบัลลาสต์แบบขดลวดแกนเหล็กแต่จะใช้บัล

ลาสต์ชนิดอิเล็กทรอนิกส์แทนเมื่อเปิดใช้งานหลอดไฟจะติดสว่าง

ขึ้นทันที	 และมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหลอดต่ำกว่าชนิดเดิม	

คือมีค่ากำลังไฟฟ้า	 28	 วัตต์/หลอด	 (หลอดยาว)	 และ14วัตต์/

หลอด	 (หลอดสั้น)	 ข้อดีของหลอด	 T5	 อีกประการหนึ่งคือเป็น

หลอดที่ช่วยเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ให้สูงขึ้นช่วยให้การทำงาน

ของระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพเกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้ายิ่งขึ้น  

ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวนี้จะนำไปขยายผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับหน่วยงานต่างๆ	ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณีต่อไป	
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วารสารวิจัยรำไพพรรณี 

Rajabhat Rambhai Barni Research Journal 
 

	 	 วารสารวิจัยรำไพพรรณี	 เป็นวารสารระดับชาติ	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่	 ผลงานวิจัย	 และวิชาการ	 วิชาการของคณาจารย์	

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย	 เพื่อแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	รวมถึงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	โดยจัดทำเป็นวารสารราย	4	เดือน	(ปีละ	3	ฉบับ)	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	เผยแพร่

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 2)	 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ	

และ	3)	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร	

 

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ 

	 	 บทความที่รับตีพิมพ์ในวารสารได้แก่	 1)	 บทความวิจัย	 2)	 บทความวิชาการ	 3)	 บทวิจารณ์เชิงวิชาการ	 โดยให้พิมพ์ผลงานด้วย

กระดาษ	A4	พิมพ์หน้าเดียว	จำนวน	ไม่เกิน	10	หน้า	โดยทุกบทความต้องมีส่วนประกอบดังนี้		บทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

บทนำ	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย	 ผลการวิจัย	 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย	 ข้อเสนอแนะ	 และเอกสาร				

อ้างอิง		

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	

	 	 	 o	 ชื่อเรื่อง	(Title)		

	 	 	 	 -	ภาษาไทย	ขนาด	18	point,	กำหนดกึ่งกลาง,	ตัวหนา		

	 	 	 	 -	ภาษาอังกฤษ	ขนาด	18	point,	กำหนดกึ่งกลาง,	ตัวหนา			

	 	 	 o	 ชื่อผู้เขียน	(ทุกคน)	

	 	 	 	 -	ชื่อผู้เขียน	ภาษาไทย	–	อังกฤษ		ขนาด	14	point		,	กำหนดกึ่งกลาง,	ตัวหนา		

	 	 	 	 -	ที่อยู่ผู้เขียน	ขนาด	14	point	,	กำหนดกึ่งกลาง,	ตัวหนา	และเว้น	1	บรรทัด		

	 	 	 o	 บทคัดย่อ		

	 	 	 	 -	ชื่อ	“บทคัดย่อ”	และ	“Abstract”	ขนาด	16	point	,	กำหนดกึ่งกลาง	,	ตัวหนา	และเว้น	1	บรรทัด		

	 	 	 	 -	เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย		ขนาด	14	point	,	กำหนดชิดขอบ	,	ตัวธรรมดา		

   o	 คำสำคัญ	ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ	ควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ	ประมาณ		4-5	คำ	ใช้ตัวอักษร	ภาษาไทย   

	 	 	 	 หรือ	อังกฤษ	ขนาด	14	point	

	 	 	 	 -	เนื้อหา	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ		ขนาด	14	point	,	กำหนดชิดขอบ	,	ตัวหนา		

	 	 	 	 -		ย่อหน้า	0.5	นิ้ว		

	 	 	 o	 Keyword		ให้พิมพ์ต่อจากส่วน	Abstract	ควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ	ภาษาอังกฤษ	ขนาด	14	point	

	 	 	 o	 รายละเอียดบทความ	(Body)		

	 	 	 	 -		คำหลักบทขนาด	16	point	,	กำหนดชิดซ้าย	,	ตัวหนา		

	 	 	 	 -		หัวข้อย่อยขนาด	14	point	,	กำหนดชิดซ้าย	,	ตัวหนา	

	 	 	 	 -		ตัวอักษรขนาด	14	point	,	กำหนดชิดขอบ	,	ตัวธรรมดา	

	 	 	 	 -		ย่อหน้า	0.5	นิ้ว		

	 	 	 	 รายละเอียดบทความประกอบด้วย	 บทนำ	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 อุปกรณ์และวิธีดำเนิน	 การวิจัย	 ผลการวิจัย	 สรุป

และอภิปรายผลการวิจัย		ข้อเสนอแนะ		และเอกสารอ้างอิง	

	 	 •	 คำศัพท์		ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน	

	 	 •	 รูปภาพและตาราง	 	 กรณีรูปภาพและตาราง	 หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์	 คำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ	 และจัด

กึ่งกลางคอลัมน์	เนื้อหา	และคำบรรยายภาพ	ใช้ตัวอักษรขนาด	14	point	ตัวปกติ	
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รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง  

1.  อ้างอิงจากหนังสือ  

รูปแบบ  :  

ชื่อผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อเรื่อง.//จำนวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์	(ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.	

ตัวอย่าง :  

สุชาติ	ประสิทธิ์รัฐสินธุ์	และกรรณิการ์	สุขเกษม.	2547.	วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ:การวิจัย 

        ปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล.	กรุงเทพมหานคร:	เฟื่องฟ้า	พริ้นติ้ง.	

Rothwell,	William	J.;	Lindholm,	John	Edwin	and	Wallick,	William	G.	2003.	What CEOs 

         Expect from Corporate Training: Building Workplace Learning and 

         Performance Initiatives that Advance Organizational Goals.	New	York:	AMACOM.	

2.  อ้างอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ 

รูปแบบ  :  

ชื่อผู้เขียนบทความ.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทความ.//ใน	ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.																					

	 	 ครั้งที่พิมพ์.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.//หน้า.	

ตัวอย่าง :  

ปกรณ์	ปรียากร.	2532.	ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา.	ใน	เอกสารการสอนชุดวิชาการ 

  บริหารการพัฒนาชนบท.	หน่วยที่	1.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	สาขาวิทยาการ	

	 	 จัดการ.	นนทบุรี:	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	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.	นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีระดับไมโคร.	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.	การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจำการเพื่อการพัฒนา 

  ประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

  กองบัญชาการยุทธทางอากาศ.	วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.	

ปิโย	เล็กกำแหง.	2547.	พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มในร้านกาแฟขนาดเล็กของ 

  นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

	 	 ภาคนิพนธ์โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.	

Thawilwadee	Bureekul.	1998.	Major Factors Affecting Industrial Hazardous Waste Policy 

  Implementation in Central Thailand.	Doctoral	dissertation,	National	Institute	of	

	 	 Development	Administration.	
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5.  อ้างอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ 

รูปแบบ  :  

ชื่อผู้เขียน.	ปี.	ชื่อเอกสาร.	รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย	หน่วยงาน.	

ตัวอย่าง :  

ปุระชัย	เปี่ยมสมบูรณ์.	2538.	จริยธรรมในงานวิจัย.	เอกสารวิจัย	เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม	

	 	 งานวิจัย	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.	

6.  อ้างอิงจากสิ่งพิมพ์กฎหมาย 

รูปแบบ  :  

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

ตัวอย่าง :  

พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะ	

	 	 รัฐประศาสนศาสตร์	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.	

7.  อ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  

รูปแบบ  :  

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

ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[Online].//เข้าถึงได้จาก/://วิธีการเข้าถึงและสถานที่ของข้อมูล/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	ให้มีรายละเอียดครบตามแบบฟอร์มของวารสารวิจัยรำไพพรรณี	ความยาวไม่เกิน	10	หน้า	ส่งมาที่	สถาบันวิจัยและพัฒนา	

(อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	ชั้น	5)	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	เลขที่	41	หมู่	5	ถนนรักศักดิ์ชมูล	ตำบลท่าช้าง	อำเภอเมือง	จังหวัดจันทบุรี	

22000	โทรศัพท์์	0-3947-1056	หรือ	0-3931-9111	ต่อ	3505	โทรสาร	0-3947-1056	อีเมลล์		research_rbru2010@hotmail.com		

	 	 ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง	ๆ	ได้ที่	www.rbru.ac.th/org/research/สถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี		

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

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ์	

	 	 กองบรรณาธิการจะดำเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่กำหนด	 หากบทความใดไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งกลับคืนให้ผู้

เขียนแก้ไข	 หากผ่านการพิจารณาจะเข้าสู่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน	 และภายนอก	 เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านจะแจ้ง

ให้ผู้เขียนทราบ	 เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการการตีพิมพ์	 พร้อมวารสารฉบับที่บทความนั้นตีพิมพ์	

จำนวน	1	ฉบับ	โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก	
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ขั้นตอนการจัดทําวารสารวิจัยรําไพพรรณี 

ผูเขียนศึกษาและ

จัดทําบทความตาม

รูปแบบที่กําหนด 

สงตนฉบับบทความ 

-สงดวยตนเอง 

 สงทางไปรษณีย 
-สงทางe-mail 

กองบรรณาธิการตรวจ
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