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 วารสารวิจัยรำาไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่

บทความบทความวิจัย ของนักวิจัย นักศึกษา บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ 

มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา และวารสารวิจัยรำาไพพรรณี ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน 

โดยได้มีการพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอดและได้บรรจุอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  สำาหรับการเผยแพร่วารสาร

วิจัยรำาไพพรรณี ได้เผยแพร่ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั่วประเทศ

 กองบรรณาธกิารขอขอบคณุผูเ้ขยีนทกุทา่นท่ีส่งบทความวจัิยมาใหพิ้จารณาตีพิมพ์ ขอขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒุิ

ในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่างๆให้มีความถูก

ต้อง และขอขอบพระคุณ ทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดทำาวารสารวิจัยรำาไพพรรณี ฉบับนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี หวัง

เป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  ตุลาคม 2557- มกราคม 2558  จะสามารถตอบสนองความสนใจ

ของผูอ้า่นทกุทา่นไดเ้ป็นอยา่งด ีและหากท่านผูส้นใจต้องการสง่บทความวจิยัตีพมิพใ์นวารสารวจิยัรำาไพพรรณ ีสามารถสง่

มายังกองบรรณาธิการวารสาร ซึ่งจะได้ดำาเนินการรวบรวม คัดกรอง เพื่อนำาไปสู่การเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยอันจะส่ง

ผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

 ว่าที่เรือโท     

   เอกชัย   กิจเกษาเจริญ

  บรรณาธิการวารสารวิจัยรำาไพพรรณี
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   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558   5

การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนำ้ามันปาล์มดิบ

เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดตราด

Development of Biodiesel Process from Crude Palm Oil to Encourage 

Small-Scale Palm Oil Industry in Trat Province

วิทยา เจริญเศรษฐกุล  พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ  สินาด โกศลานันท์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันากระบวนการผลิตไบโอดเีซลจากนำา้มนัปาล์มดบิ ศึกษาสมรรถนะ การผลิต และศึกษาคณุภาพ 

ไบโอดีเซลก่อนและหลังการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มขนาดเล็ก เพื่อผลิต 

ไบโอดีเซลในพื้นที่จังหวัดตราด การศึกษาเพื่อวิเคราะห์กระบวนการผลิตไบโอดีเซล จากนำ้ามันปาล์มดิบโดยศึกษาดูงานจากโครงการ 

โรงงานต้นแบบ ณ โรงงานสกัดนำ้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชัยพัฒนา อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัย 

พบว่า สมรรถนะการผลิตภายหลังการพัฒนากระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น โดยปริมาณผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 120 

จำานวนแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตลดลงคิดเป็นร้อยละ 27.27 และระยะเวลาในกระบวนการผลิตลดลงคิดเป็นร้อยละ 35.31 

ต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลลดลง โดยก่อนการพัฒนามีต้นทุนการผลิต 55.34 บาทต่อลิตร ภายหลังการพัฒนาต้นทุนการผลิตลดลงเหลือ 

26.83 บาทต่อลิตร และคุณภาพผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล มีคุณสมบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำาหนดลักษณะและคุณภาพ 

ของไบโอดีเซลสำาหรับเครื่องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549

คำาสำาคัญ : ไบโอดีเซล  นำ้ามันปาล์มดิบ 

Abstract
 The research aimed to develop the production of biodiesel from crude palm oil, to study 

the efficiency and quality of biodiesel production by comparing before and after the development  

of the small palm oil industry for biodiesel production scheme in Trat province. The study analyzed  

the production of biodiesel from crude palm oil by observing activities from the model scheme at 

Oil Extract ion Plant and Biodiesel Production Factory of Chaipattana Foundation in Hua Hin 

Dist r ict ,  Prachuap Khi r i  Khan.  The results of  the study and the development of b iodiesel 

production from crude palm oil revealed that : the production could be developed to increase 

i ts  product ion effic iency 120%. Manpower decreased 27.27% and the product ion durat ion 

decreased 35.31%. The cost of biodiesel production was 55.34 baht/liter, after the development,  

the cost of production decreased to 26.83 baht/liter. The biodiesel product had the qualification  

based on the proclamation of the Department of Energy Business, Ministry of Energy in 2006 with 

regard to the nature and quality of biodiesel for agricultural engines (Biodiesel Community). 

Keywords : Biodiesel, Crude Palm Oil
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บทนำา
 ประเทศไทยมีความต้องการใช้นำ้ามันดีเซลในปริมาณมาก 

และความต้องการก็มีอัตราสูงขึ้นทุกปีตามสภาพเศรษฐกิจและ 

อุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จากรายงานของกรมธุรกิจ 

พลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่า ปี 2554 มีการนำาเข้านำ้ามันดิบ 

46,089.832 ล้านลิตร ปี 2555 มีการนำาเข้านำ้ามันดิบ 50,055.995  

ล้านลิตร และในปี 2556 มีการนำาเข้านำ้ามันดิบ 50,373.541 

ล้านลิตร อัตราการนำาเข้านำ้ามันดิบในปี 2555 เพิ่มขึ้นมากกว่า 

ปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 8.6 และอัตราการนำาเข้านำ้ามันดิบใน 

ปี 2556 เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 9.29 (กรมธุรกิจ

พลังงาน, 2556) และจากการจำากัดการผลิตของกลุ่มประเทศ 

โอเปค เป็นผลทำาให้ประเทศไทยประสบสภาวะวิกฤตการขาดแคลน 

นำ้ามัน ดังนั้นเพื่อลดการพึ่งพานำ้ามันจากต่างประเทศ จึงจำาเป็น 

ต้องหานำ้ามันจากแหล่งอื่น ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศ 

เกษตรกรรมมีผลิตผลการเกษตรจำานวนมาก อีกทั้งราคาผลผลิต 

ทางการเกษตรตกตำ่า ดังนั้นจึงเหมาะที่จะนำาเอาผลผลิตทางการ 

เกษตรมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตนำ้ามันพืชและแปรรูปการผลิต 

เป็นไบโอดีเซล (Biodiesel) ที่เป็นพลังงานทดแทนทางเลือกหน่ึง 

และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐในการใช้พลังงานทดแทนที ่

สามารถผลิตขึ้นเองในประเทศสามารถช่วยประหยัดเงินตราลด 

การพึ่งพานำ้ามันดิบจากต่างประเทศ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน 

กระจกคือคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษทางอากาศอื่น ที่อาจก่อ 

ให้เกดิความเสีย่งต่อสขุอนามยั จากงานวจิยัเพือ่แปรรปูนำา้มนัปาล์ม 

เป็นเชื้อเพลิงทดแทนนำ้ามันดีเซลสำาหรับเครื่องจักรกลการเกษตร  

(ชาคริต และคณะ, 2545) พบว่าไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเตอร ์

จากนำ้ามันปาล์มดิบท่ีผลิตได้ มีคุณสมบัติเชิงนำ้ามันเชื้อเพลิงไม่ต่าง

จากนำ้ามันดีเซลมากนัก การทดลองใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องจักร

กลการเกษตรและเครื่องยนต์ดีเซลภายในศูนย์การพัฒนาพิกุลทอง 

เป็นระยะเวลานานมากกว่า 4 เดือน โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ในการใช้งานแต่อย่างใด 

 จากรายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตราด ปี 2554 

รายงานโดยสำานักงานเกษตรจังหวัดตราด พบว่ามีเกษตรกรปลูก

ปาล์มนำ้ามันจำานวนมาก เนื้อที่ปลูกปาล์มรวม 50,681 ไร่ พื้นที่ให้

ผลผลิตปาล์มนำ้ามันแล้ว 35,546 ไร่ และผลผลิตที่เก็บได้ 78,201 

ตันต่อปี (ศุภกร, 2554) โดยสภาพภูมิประเทศที่มีฝนตกชุกเกือบ

ตลอดปี ซึ่งเหมาะกับการปลูกปาล์มนำ้ามัน จึงทำาให้ผลผลิตทะลัก

เกิดปัญหาการล้นตลาดมีผลให้ราคาปาล์มนำ้ามันตกตำ่าและส่งผล 

กระทบต่อเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มนำ้ามันอย่างต่อเนื่อง

 ปี 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี ได้รับทุนอุดหนุน 

การวิจัยจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภท 

ทุนวิจัยนวมินทร์ด ้านพลังงานทดแทนประจำาปี 2551 เรื่อง  

“โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มขนาดเล็กเพื่อผลิต 

ไบโอดีเซลในพื้นที่จังหวัดตราด” (พอพันธ์ และคณะ, 2553) 

สถานที่ดำาเนินการวิจัยตั้งอยู่ที่โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม เลขท่ี 

152 หมู ่ 4 ตำาบลเนินทราย อำาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

ซึ่งต่อมาได้เป็นสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวง 

ศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภทสถานศึกษาพอเพียง 2554 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)  

โดยยึดแนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริด้าน 

พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการสกัดนำ้ามันปาล์มดิบแปรรูป  

การผลติไบโอดเีซลในรปูของโรงงานขนาดเลก็ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก  

สู ่ชุมชนท้องถิ่นผู ้ปลูกปาล์มในพื้นที่จังหวัดตราด โดยมีสถาบัน 

การศึกษาเป็นศูนย์กลาง เพื่อน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงด้านพลังงานทดแทนสู่ชุมชน มีกำาลังการผลิตไบโอดีเซล 

จากนำ้ามันปาล์มดิบ 200 ลิตร ถึง 250 ลิตรต่อรอบการผลิต โดย 

ใช้ถังปฏิกิริยาขนาด 300 ลิตร แต่เนื่องจากโครงการวิจัยดังกล่าว 

เป็นโครงการเริ่มต้นในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มขนาดเล็ก 

เพื่อผลิตไบโอดีเซลในพื้นที่จังหวัดตราด กับชุมชนท้องถิ่นผู้ปลูก 

ปาล์มร่วมกันผลิตไบโอดีเซลเพื่อแลกเปลี่ยนและนำาไปใช้งานใน 

ภาคเกษตรกรรมระดับชุมชน ซึ่งในกระบวนการผลิตยังขาด 

เทคโนโลยีการผลิตและอุปกรณ์เครื่องจักรที่สำาคัญ ส่งผลกระทบ 

ต่อจำานวนแรงงานและระยะเวลาในแต่ละรอบการผลิต มีผลให้ 

ต้นทุนการผลิตสูง และสมรรถนะการผลิตไม่เป็นไปตามกำาลัง 

การผลิตที่กำาหนด (ผลิตได้ประมาณ 100 ลิตรต่อรอบ การผลิต)  

ซ่ึงกระทบต่อต้นทุนการผลิต นอกจากน้ีอุปกรณ์เครื่องมือตรวจ 

วิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการเคมี ที่ใช้ในการตรวจ 

วิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันอิสระในผลปาล์มซ่ึงใช ้งานอยู ่มี 

คุณภาพตำ่า ทำาให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการตรวจวิเคราะห์ 

ส่งผลต่อปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการทำาปฏิกิริยาไบโอดีเซล และมี 

ผลต่อคุณภาพไบโอดีเซล

 จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู ้วิจัยมุ ่งศึกษา

กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนำ้ามันปาล์มดิบ โดยศึกษาจาก 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษากระบวนการผลิตก่อน 

การพฒันาของโครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมนำา้มนัปาล์มขนาดเลก็ 

เพื่อผลิตไบโอดีเซลในพื้นที่จังหวัดตราด และขอเข้าศึกษาดูงาน 

ที่ โครงการโรงงานสกัดนำ้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร 

มูลนิธิชัยพัฒนา อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็น 

โครงการโรงงานต้นแบบของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม 

นำ้ามันปาล์มขนาดเล็กเพื่อผลิตไบโอดีเซลในพื้นที่จังหวัดตราด 

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน 

ของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และกำาหนดวิธีดำาเนินการวิจัย 

เพือ่พฒันากระบวนผลติไบโอดเีซลจากนำา้มนัปาล์มดบิของโครงการ
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ส่งเสริมอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มขนาดเล็กในพื้นท่ีจังหวัดตราด 

ให้มีสมรรถนะการผลิตสูงขึ้น และนำ้ามันไบโอดีเซลมีคุณภาพตาม

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำาหนดลักษณะและคุณภาพ 

ของไบโอดีเซลสำาหรับเครื่องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) 

พ.ศ. 2549

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่พฒันากระบวนการผลติไบโอดเีซลจากนำา้มนัปาล์มดบิ

 2. เพื่อศึกษาสมรรถนะการผลิต และศึกษาคุณภาพ 

ไบโอดีเซลของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มขนาดเล็ก 

เพือ่ผลติไบโอดเีซลในพืน้ทีจ่งัหวดัตราด เปรยีบเทยีบก่อนการพฒันา 

และหลังการพัฒนากระบวนการผลิต

วิธีดำาเนินการวิจัย

 1. ศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซลก่อนการพัฒนา 

กระบวนการผลิต ของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์ม 

ขนาดเล็กเพื่อผลิตไบโอดีเซลในพื้นท่ีจังหวัดตราด โดยศึกษา 

เทคโนโลยีการผลิต อุปกรณ์เครื่องจักรท่ีสำาคัญ เทคนิคและความ 

ชำานาญของผู ้ควบคุมกระบวนการผลิต ที่มีผลต่อสมรรถนะ 

การผลิตไบโอดีเซล การเสริมทักษะความชำานาญของผู้ควบคุม 

การผลิต รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยีการผลิต อุปกรณ์เครื่องจักร 

ที่สำาคัญ ตลอดจนแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิต ผู้วิจัยได้ 

เชิญผู ้ควบคุมกระบวนการผลิต และหน่วยงานสนับสนุน เช่น  

บุคลากรโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ซึ่งเป็นสถานที่ดำาเนินการวิจัย  

ขอเข้าศึกษาดูงานโครงการอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มขนาดเล็ก 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จากโครงการโรงงานต้นแบบ ณ โรงงาน 

สกัดนำ้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชัยพัฒนา 

อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำาไปพัฒนาและประยุกต์ 

ใช้กับรูปแบบแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจาก 

นำ้ามันปาล์มดิบ เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มขนาดเล็ก 

ในพื้นที่จังหวัดตราด

 2. ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

จากนำ้ามันปาล์มดิบ และจัดทำาเครื่องมือประกอบ การพัฒนา 

กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนำ้ามันปาล์มดิบ เพื่อส่งเสริม

อุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งผ่าน 

การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ คุณจีระพงศ์  รักประสูตร ผู้จัดการ 

โรงงานสกัดนำ้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชัยพัฒนา  

อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 3. พัฒนาระบบผลิต

 การพัฒนาระบบสกัดนำ้ามันปาล์มดิบและแปรรูปการผลิต 

ไบโอดีเซลของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มขนาดเล็ก 

เพื่อผลิตไบโอดีเซลในพื้นที่จังหวัดตราด จากเดิมที่มีสมรรถนะ 

การผลิต 100 ลิตรต่อรอบการผลิต ให้มีสมรรถนะการผลิต  

200 ลิตร ถึง 250 ลิตรต่อรอบการผลิต โดยการพัฒนากระบวน 

การผลิต แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก มีรายละเอียดดังนี้

  3.1 ขั้นตอนการพัฒนาการผลิตนำ้ามันปาล์มดิบ

    3.1.1 พัฒนาระบบตีแยกผลปาล์มออกจาก 

ทะลายปาล์ม ให้สามารถคัดแยกวัตถุดิบตั้งต้นผลปาล์มทะลาย 

จากเดิมคัดแยกได้ร้อยละ 50 ให้สามารถคัดแยกได้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 โดยเพิ่มการสับแยกช่อทะลายปาล์ม พัฒนาปรับปรุง 

เครื่องตีแยกผลปาล์ม และติดตั้งระบบสายพานลำาเลียงผลปาล์ม 

สำาหรับคัดแยกเศษทะลายปาล์มออกจากผลปาล์ม เพื่อลดจำานวน 

แรงงานในการคัดแยกเศษกากทะลายปาล์มซ่ึงปนมากับผลปาล์ม 

ที่ถูกตีหลุดร่วง

    3.1.2 พัฒนาระบบเตาทอดผลปาล์ม เพ่ือกำาจัด 

ความช้ืนในผลปาล์มให้สามารถลดระยะเวลาการทอดผลปาล์ม 

ให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้น 3 เท่าและลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง โดยใช้เตา 

ก่อด้วยอิฐกว้าง 1.5 เมตร ยาว 4.0 เมตร สูง 0.8 เมตร ภาชนะทอด 

ใช้กระทะเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร จำานวน 3 ชุด วัสดุเชื้อเพลิง 

ใช้ไม้ฟืนในท้องถิ่น เช่น เศษไม้ยาง ไม้เงาะ ไม้ทุเรียน

    3.1.3 พัฒนาการหีบสกัดนำ้ามันปาล์มดิบ โดยม ี

รายละเอียดดังนี้

     1) พัฒนาระบบลำาเลียงผลปาล์มทอดสุก 

ด้วยระบบท่อส่งลำาเลียง (Screw Conveyor) ขนาดเส้นผ่าน 

ศูนย์กลาง 12.0 นิ้ว ยาว 4.0 เมตร ทำาด้วยเหล็กหนา 0.3 มิลลิเมตร  

มีชุดกรวยรับด้านล่างขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดเกียร์มอเตอร์  

ขนาด 3 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ขึ้นสู่เครื่องหีบสกัดนำ้ามัน 

ปาล์มดิบแทนแรงงานคน

     2) พัฒนาติดตั้งระบบอุ่นนำ้ามันปาล์มดิบ 

ที่ไหลออกจากเครื่องหีบสกัด วัสดุทำาด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน 

ศูนย์กลาง 4.0 นิ้ว ยาว 0.8 เมตร ให้ความร้อนด้วย Heater ขนาด  

3,000 W ต่อท่อแยกขึ้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ด้วย 

ระบบนำ้าล้นเพื่ออุ่นนำ้ามันปาล์มดิบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  

เพื่อลดความหนืดของนำ้ามันปาล์มดิบไม่ให้แปรสภาพเป็นไข ซึ่งมี 

ผลต่อกระบวนการกรองแยกกากสลัดจ์ปาล์มหยาบด้วยตะแกรงสัน่ 

     3) พัฒนาระบบกรองแยกกากสลัดจ ์

ปาล์มหยาบออกจากนำ้ามันปาล์มดิบ โดยติดตั้งเครื่องกรองแบบ 

ตะแกรงสัน่ ความละเอยีดตะแกรงกรอง ขนาด 0.5 x 0.5 มลิลเิมตร  

ทำางานระบบสั่นโดยถ่วงแกนเพลาด้วยชุดตุ้มเหวี่ยง ขับเคลื่อน 

ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1/2 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 220 V แทน 

การตักแยกกากสลัดจ์ปาล์มออกจากตะแกรงกรองด้วยแรงงานคน

     4) พัฒนาติดตั้งถังรองรับนำ้ามันปาล์มดิบ

จากเครื่องกรองแบบตะแกรงสั่น โดยพัฒนาติดตั้งถังเหล็กสี่เหลี่ยม 

ขนาดความจุ 450 ลิตร พร้อมติดตั้งระบบให้ความร้อนเพื่อลด 

วิทยา เจริญเศรษฐกุล  พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ  สินาด โกศลานันท์
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ความหนืดของนำ้ามันปาล์มดิบ และระเหยนำ้าปนเปื้อนในนำ้ามัน 

ปาล์มดิบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ด้วย Heater ขนาด 

3,000 W 220 V จำานวน 1 ชุด ใช้ใบกวนนำ้ามันช่วยกระจาย 

ความร้อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1/3 แรงม้า 220 V ลดรอบ 

ความเร็วใบกวนนำ้ามันเหลือ 50 รอบต่อนาที ด้วยระบบสายพาน

ทดรอบ จำานวน 2 ชุด 

      5) พัฒนาระบบกรองแยกกากสลัดจ ์

ปาล์มละเอียดออกจากนำ้ามันปาล์มดิบด้วยเครื่องกรองความดันสูง  

(Filter Plate) กรองแยกกากสลัดจ์ปาล์มละเอียดออกจากนำ้ามัน 

ปาล์มดิบด้วยผ้ากรองความละเอียด 1 ไมครอน จำานวน 28 ผืน  

พร้อมวาล์วเปิดนำ้ามัน จำานวน 14 วาล์ว ต่อเรียงแบบขนาน 

ทำางานปั๊มส่งแรงดันโดยใช้เกียร์ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 แรงม้า  

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส และติดตั้งระบบปั๊มลมช่วยไล่นำ้ามันในผ้ากรอง 

1 ระบบ เพือ่เพิม่คณุภาพนำา้มนัปาล์มดบิก่อนเข้าสูก่ระบวนการดกีมั 

     6) พัฒนาติดตั้งถังพักนำ้ามันปาล์มดิบ 

เพื่อรองรับนำ้ามันปาล์มดิบจากเครื่องกรองแยกกากสลัดจ์ปาล์ม 

ละเอียด ขนาด 250 ลิตร ก่อนปั๊มส่งขึ้นสู่ถังปฏิกิริยาดีกัม

    3.1.4 พัฒนาระบบดีกัม (Degum) โดยติดตั้ง 

ระบบท่อ (Piping) พร้อมเกียร์ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า 

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380 V สำาหรับปั๊มส่งนำ้ามันปาล์มดิบที่ผ่าน 

การกรองแยกกากสลัดจ์ปาล์มละเอียดเข้าสู่ระบบดีกัม (แยกยาง 

เหนียว) เพื่อลดแรงงานและระยะเวลาการขนถ่ายนำ้ามันปาล์มดิบ 

ขึ้นสู่ถังดีกัม

  3.2 ขั้นตอนการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซล 

    3.2.1 พัฒนาระบบการผลิตไบโอดีเซลด ้าน

คุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนใน 

การไทเทรต ให้สามารถวิเคราะห์หาค่าที่เที่ยงตรงของปริมาณ 

กรดไขมันอิสระในนำ้ามันปาล์มดิบก่อนผลิตเป็นไบโอดีเซล และ 

พฒันากระบวนการตรวจสอบคณุภาพไบโอดเีซลเบือ้งต้น เพือ่สร้าง 

ความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนนำาไปใช้งานกับเครื่องยนต ์

การเกษตร โดยเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการเคมี 

ที่มีความละเอียด และมีคุณภาพ ในการตรวจวิเคราะห์ โดยมี 

รายละเอียดดังนี้

     1) สำาหรับการไทเทรต เพื่อวิเคราะห์หา 

ปริมาณกรดไขมันอิสระ (FFA) ในนำ้ามันปาล์มดิบท้ังก่อนและหลัง 

การทำาปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชั่น เช่น เครื่องชั่งอิเลคทรอนิกส์ 

ความละเอียด 0.01 กรัม Hot Plate With Magnetic Stirrer 

ปิเปต และอุปกรณ์การไทเทรต

     2) สำาหรับการตรวจสอบคุณภาพของ 

ไบโอดเีซล โดยการทดสอบด้วยเตาไมโครเวฟ เรยีกว่า “กระบวนการ 

ทดสอบแบบประมาณการปริมาณกลีเซอรีน โดยกระบวนการ  

ทรานส์เอสเตอริฟิเคช่ันด้วยเตาไมโครเวฟ” โดยการนำาไบโอดีเซล 

ทำาปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน อีกครั้งในไมโครเวฟโดย 

อาศัยหลักการที่ว ่าหากในไบโอดีเซลยังมีกลีเซอไรด์เหลืออยู ่ 

(ไตรกลีเซอไรด์,ไดกลีเซอไรด์,โมโนกลีเซอไรด์) เมื่อทำาปฏิกิริยา 

ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันกับเมทานอลและโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 

ในสัดส่วนที่เหมาะสมย่อมเกิดกลีเซอรีนขึ้น ซึ่งปริมาณกลีเซอรีน 

ที่เกิดขึ้นน้ีจะบ่งบอกถึงคุณภาพของไบโอดีเซลได้ อุปกรณ์เครื่องมือ 

ที่ใช้ประกอบด้วยหลอด Centrifuge ขนาด 100 มิลลิลิตร  

สเกลละเอียด 0.05 มิลลิลิตร เครื่องอบไมโครเวฟ และท่ีจับ

คอนเดนเซอร์โลหะ

    3.2.2 พฒันาและควบคุมกระบวนการทำาปฏกิริยิา 

ในถังปฏิกิริยาดีกัมและถังปฏิกิริยาไบโอดีเซลระบบกึ่งปิด เพื่อ 

ควบคุมปรมิาณเมทานอลซึง่เป็นตวัทำาปฏิกริยิาในกระบวนการผลติ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

     1) ตรวจสอบและควบคุมการระเหย 

ของเมทานอล ซ่ึงเป็นตัวทำาปฏิกิริยา ในระหว่างการทำาปฏิกิริยา 

ทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน จากถังปฏิกิริยาไบโอดีเซลแบบกึ่งปิด 

มีผลให้ไม่เกิดการรั่วซึมของเมทานอลระเหยเป็นไอและเป็น 

การป้องกันอันตรายจากการสูดดมไอระเหยของเมทานอลใน 

ระหว่างการทำาปฏิกิริยาไบโอดีเซล

     2) ติดตั้งปั๊มสุญญากาศขนาด 1 แรงม้า  

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส เพื่อใช้ดูดไอระเหยนำ้าร้อนจากถังปฏิกิริยา 

ไบโอดีเซลแบบกึ่งปิด เพื่อแก้ปัญหาการควบแน่นของไอนำ้าร้อน 

กลายเป็นหยดนำ้าปนเปื้อนในไบโอดีเซล ในขั้นตอนการระเหยนำ้า 

ปนเป้ือนในไบโอดีเซล ทีอ่ณุหภมิู 120 องศาเซลเซียส จำานวน 1 ระบบ

    3.2.3 พัฒนาระบบนำ้าล้างที่ใช้ในกระบวนการ 

ล้างยางเหนียวในนำ้ามันพืช เพื่อลดการปนเปื้อนของตะกอนและ 

สารเคมีในนำ้ามันพืชก่อนทำาปฏิกิริยาไบโอดีเซล และระบบนำ้าล้าง 

ที่ใช้ในกระบวนการล้างไบโอดีเซลภายหลังการทำาปฏิกิริยาทรานส ์

เอสเตอริฟิเคชั่น ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพความบริสุทธิ์ไบโอดีเซล 

ที่ผลิตได้ โดยการพัฒนาระบบทำาความร้อนของนำ้าประปาด้วย  

Heater ขนาด 3,000 W 220 V ทำาอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

ในภาชนะอลูมิเนียมขนาดความจุ 60 ลิตร พร้อมติดตั้งระบบ 

ปั๊มนำ้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1/2 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 

220 V ปั ๊มส่งนำ้าประปาที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ขึ้นสู ่

กระบวนการล้างในถังปฏิกิริยาดีกัมและถังปฏิกิริยาไบโอดีเซล

    3.2.4 พัฒนาระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกัน 

อันตรายจากสารเคมีต ่อนักปฏิบัติการเคมีและผู ้ศึกษาดูงาน 

ในระหว่างการผสมสารละลายกรดเข้มข้นและสารละลายด่าง 

เข้มข้นในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ป้องกันการเกิดอัคคีภัย  

ป้องกันการเสียหายของสารเคมีและวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล   

โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิทยา เจริญเศรษฐกุล  พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ  สินาด โกศลานันท์
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     1) สร้างห้องเก็บสารเคมี ขนาดกว้าง 
3.0 เมตร ยาว 3.0 เมตร ก่อด้วยอิฐบล็อก ล้อมรอบด้วย ตาข่ายเหล็ก 
เพื่อให้อากาศถ่ายเทขณะปฏิบัติงาน ใช้เก็บสารเคมีที่มีฤทธ์ิรุนแรง  
และเก็บเมทานอลซึ่งเป็นวัตถุไวไฟ เพื่อควบคุมเป็นพื้นที่อันตราย
     2) พัฒนาสร้างถังผสมสารเคมี โดยใช้ถัง 
พลาสติก 200 ลิตร ติดตั้งในห้องควบคุมและจัดเก็บสารเคม ี
ทำาการผสมสารเคมีโดยใช้ใบกวนช่วยในการผสม ทำางานด้วยมอเตอร์ 
ไฟฟ้า ขนาด 1/4 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 V ลดความเร็ว 
รอบด้วยระบบสายพานทดรอบ เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากสารละลาย 
กรดเข้มข้น และสารละลายด่างเข้มข้นกระเด็นใส่ผู้ปฏิบัติงานขณะ 
ผสมสารเคมี
     3) พัฒนาติดตั้งระบบปั๊มส่งสารละลาย 
เคมีสู่ถังพักสารละลายเคมีด้านบนโรงงาน ก่อนค่อย ๆ เติมสารเคมี 
ลงสู่ถังปฏิกิริยาไบโอดีเซล โดยใช้ปั๊มเคมี ขนาด 90 W ระบบไฟฟ้า  
1 เฟส พร้อมระบบท่อ (Piping) ปั๊มส่งสารละลายเคมีแทนการขน 
ย้ายสารละลายเคมีขึ้นบันไดสู่ถังปฏิกิริยาด้านบนด้วยแรงงานคน
     4) เตรียมอุปกรณ ์ป ้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคล สำาหรับนักปฏิบัติการเคมี และผู้เข้าศึกษาดูงาน เช่น  
หน้ากากป้องกันไอระเหยเข้าทางลมหายใจ แว่นตากันสารเคมี  
ถุงมือยาง และรองเท้าบูท
    3.2.5 พัฒนาระบบกรองเกลือ (Salt Filter) 
เพื่อดูดซับและแยกความชื้นปนเปื้อนในไบโอดีเซล โดยติดตั้งถัง 
สแตนเลส ขนาดความจุ 400 ลิตร เพื่อรองรับการไหลเวียนระบบ 
กรองเกลือ พัฒนาระบบกรองเกลือ ทำาด้วยท่อ PVC ขนาดเส้น 
ผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ภายในบรรจุตะแกรงกรองสแตนเลส 
ความละเอียด 0.2 x 0.2 มิลลิเมตร ไหลเวียนนำ้ามันไบโอดีเซล 
ผ่านการกรองเกลือแยกช้ันด้วยแรงโน้มถ่วง จำานวน 3 ชุด ใช้การ 
กรองเกลือ 5 รอบ ๆ ละ 60 นาที
    3.2.6 พัฒนาระบบกรองแยกไขไบโอดี เซล 
และตะกอนปนเปื้อน เนื่องจากคุณสมบัติของไบโอดีเซล ผลิตจาก 
นำ้ามันปาล์ม เป็นไตรกลีเซอไรด์ท่ีมีองค์ประกอบของกรดไขมัน 
อิ่มตัวสูงจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นไขไบโอดีเซลเม่ืออุณหภูมิตำ่า 
ซึ่งไขไบโอดีเซลจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเครื่องยนต์ที่นำาไป 
ใช้งานจึงต้องเพิ่มกระบวนการตกผลึกและแยกส่วนกรดไขมัน 
อิ่มตัวออกไป ซึ่งจะช่วยลดจุดขุ ่นไบโอดีเซล โดยพัฒนาระบบ 
ตกผลึกไขไบโอดีเซลท่ีอุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียส 
ด้วยเครื่องทำาความเย็น ขนาด 375 ลิตร พัฒนาระบบกรอง 
ดักแยกไขไบโอดีเซลด้วยเครื่องกรองความดันสูง ดักกรองแยก 
ไขไบโอดีเซลด้วยถุงผ้ากรองความละเอียด 1 ไมครอน และพัฒนา 
ระบบกรองไบโอดีเซลผ่านไส้กรองนำ้ามันเชื้อเพลิงความละเอียด 
1 ไมครอนต่อแบบขนาน โดยติดตั้งไส้กรองพร้อมวาล์วเปิดปิด  
จำานวน 10 ชุด
 4. ทดลองกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนำ้ามันปาล์มดิบ 
โดยใช้วัตถุดิบตั้งต้นผลปาล์มทะลาย 1 ตันต่อรอบการผลิต ทั้งก่อน 
และหลังการพัฒนากระบวนการผลิต รวม 5 รอบการผลิต

 5. ตรวจสอบคุณภาพนำ้ามันไบโอดีเซล
  5.1 ส่งตัวอย่างไบโอดีเซล ทดสอบคุณภาพ B100 
ก่อนการพัฒนากระบวนการผลิต จำานวน 1 ตัวอย่าง และภายหลัง 
การพัฒนากระบวนการผลิต จำานวน 3 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบปริมาณ 
เมทิลเอสเตอร์ ณ โรงงานสกัดนำ้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร  
มูลนิธิชัยพัฒนา อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทดสอบโดย 
ใช้เตาไมโครเวฟ เรียกว่า “กระบวนการทดสอบแบบประมาณ 
การปริมาณกลีเซอรีน โดยกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชั่น 
ด้วยเตาไมโครเวฟ” ซึ่งเป็นกระบวนการทดสอบอย่างง่ายและ 
รวดเร็ว คิดค้นและจดอนุสิทธิบัตรพร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้แบบ 
ให้เปล่าโดย รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร ผู้อำานวยการสถานวิจัยและ 
พัฒนาพลังงานทดแทนจากนำ้ามันปาล์มและพืชนำ้ามัน
  5.2 ส่งตัวอย่างไบโอดีเซล ทดสอบคุณภาพ B100  
หลังการพัฒนากระบวนการผลิต จำานวน 1 ตัวอย่าง ณ บริษัท 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) ในเครือสถาบันวิจัย 
และเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) โดยกำาหนด 
รายละเอียดการทดสอบตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง  
กำาหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซล สำาหรับเครื่องยนต์
การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549 จำานวน 12 พารามิเตอร์  
คือ ปริมาณเมทิลเอสเทอร์ ความหนาแน่น ความหนืด จุดวาบไฟ  
ปริมาณกำามะถัน ค่าซีเทน ปริมาณเถ้าซัลเฟต ปริมาณนำ้าและ 
ตะกอน การกัดกร่อนแผ่นทองแดง  ค่ากรด ปริมาณกลีเซอรีน 
อิสระ และปริมาณกลีเซอรีนทั้งหมด
 6. นำาผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลจากกระบวนการผลิตท่ีได้ไป 
ทดลองใช้งานกับเครื่องยนต์การเกษตรของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
และสัมภาษณ์ความคิดเห็นต ่อการใช ้งานนำ้ามันไบโอดีเซล 
กับเครื่องยนต์การเกษตร
 7. ดำาเนินการจัดถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายหลังการศึกษา 
และพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนำ้ามันปาล์มดิบ เพื่อ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดตราด

ผลการวิจัย
 1. ผลการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนำ้ามัน 
ปาล์มดิบของโครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมนำา้มันปาล์มขนาดเลก็ 
เพื่อผลิตไบโอดีเซลในพื้นที่จังหวัดตราด
  1.1 การพัฒนาการผลิตนำ้ามันปาล์มดิบจากวัตถุดิบ 
ตั้งต้นผลปาล์มทะลาย 1 ตัน พบว่าระยะเวลาการผลิตลดลง 
57.5 ชั่วโมง คิดเป็นลดลงร้อยละ 36 จำานวนแรงงานในกระบวน 
การผลิตลดลง 6 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 28 และ ปริมาณผลผลิต 
นำ้ามันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น 85.5 กิโลกรัม (95 ลิตร) คิดเป็นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 63
  1.2 การพัฒนาการผลิตไบโอดีเซล โดยใช้นำ้ามันปาล์ม
ดิบซึ่งเป็นผลผลิตต่อเนื่องจากขั้นตอนการผลิตนำ้ามันปาล์มดิบ 

พบว่าระยะเวลาการผลิตลดลง 1.5 ชั่วโมง คิดเป็นลดลงร้อยละ  

วิทยา เจริญเศรษฐกุล  พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ  สินาด โกศลานันท์
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19  ใช้แรงงาน จำานวน 1 คน ทั้งก่อนและหลังการพัฒนาปริมาณ

ผลผลิตไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น 108 กิโลกรัม (120 ลิตร) คิดเป็นเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 120 การพัฒนาระบบนำ้าล้าง ระบบกรองเกลือ ระบบ 

กรองแยกไขไบโอดีเซลและตะกอนปนเปื้อน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ ์

ไบโอดีเซลที่ผลิตได้ มีคุณสมบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  

เรื่อง กำาหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซล สำาหรับ 

เครื่องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549 ที่กำาหนด 

และการพฒันาระบบความปลอดภยั ทำาให้เกดิความความปลอดภัย 

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน

 2. สมรรถนะการผลิตของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม

นำ้ามันปาล์มขนาดเล็กเพื่อผลิตไบโอดีเซลในพื้นที่จังหวัดตราด 

เปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนากระบวนการผลิต

 การหาสมรรถนะการผลติของโครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

นำ้ามันปาล์มขนาดเล็กเพื่อผลิตไบโอดีเซลในพื้นที่จังหวัดตราด 

ก่อนและหลังการพัฒนากระบวนการผลิต หาโดยเปรียบเทียบ 

อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นและลดลง ในด้านระยะเวลาในกระบวน 

การผลิตไบโอดีเซล จำานวนแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต และ 

ปริมาณผลผลิตไบโอดีเซลจากกระบวนการผลิต (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1  สรุปเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตไบโอดีเซลของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มขนาดเล็กเพื่อผลิตไบโอดีเซล 

   ในพื้นที่จังหวัดตราด ก่อนและหลังการพัฒนากระบวนการผลิต จากวัตถุดิบตั้งต้นผลปาล์มทะลาย 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม)

 จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนการพัฒนากระบวนการผลิต 

ใช้เวลาในกระบวนการผลิต 167.08 ชั่วโมง โดยใช้แรงงานใน 

กระบวนการผลิต 22 คน ได้ผลผลิตไบโอดีเซล 90.00 กิโลกรัม 

(100 ลิตร) หลังการพัฒนากระบวนการผลิต ใช้เวลาในกระบวน 

การผลิต 108.08 ชั่วโมง โดยใช้แรงงานในกระบวนการผลิต 

16 คน ได้ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล 198.00 กิโลกรัม (220 ลิตร)

 
 

ตารางที่ 1  สรุปเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตไบโอดีเซลของโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมขนาดเล็กเพื่อผลิตไบโอ
ดีเซลในพื้นที่จังหวัดตราด กอนและหลังการพัฒนากระบวนการผลิต จากวัตถุดิบตั้งตนผลปาลมทะลาย      1 ตัน (1,000 
กิโลกรัม) 

 

กระบวนการ 
เวลา (h) แรงงาน (คน) ผลผลิต (kg) 

กอนพัฒนา หลัง 
พัฒนา 

กอน 
พัฒนา 

หลัง 
พัฒนา 

กอน 
พัฒนา 

หลังพัฒนา 

สับแยก 
ทะลายปาลม 

 
- 

 
4.00 

 
- 

 
4 

 
- 

 
- 

ผึ่งทะลายปาลม 120.00 72.00 1 1 - - 
ตีแยกผลปาลม 

และคัดแยกกากชอปาลม 
12.00 8.00 12 4 476.00 660.00 

ทอดผลปาลม 20.00 11.00 1 1 302.00 430.00 
หีบสกัดผลปาลมและ

กรองแยกกากสลัดจปาลม 
6.00 5.00 5 

 
3 
 

166.50 
(น้ํามันปาลมดิบ 185 L) 

240.00 
(น้ํามันปาลมดิบ 267 L) 

กรอง Filter Plate 
- 1.00 - 1 - 223.20 

(น้ํามันปาลมดิบ 248 L) 

กระบวนการดีกัม 
1.08 

(65.00 นาที) 
0.58 

(35.00 นาที) 
2 1 135.00 

(น้ํามันปาลมดิบ 150 L) 
220.50 

(น้ํามันปาลมดิบ 245 L) 

การไทเทรต 
2.00 0.50 

(30 นาที) 
1 1 คลาดเคลื่อน เท่ียงตรง 

เอสเตอริฟเคชัน  5.00 5.00     

ทรานสเอสเตอริฟเคชัน 
1.00 1.00   90.00 

(ไบโอดีเซล 100 L)  
198.00 

(ไบโอดีเซล 220 L) 
รวม 167.08 108.08 22 16 90.00 198.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบวา กอนการพัฒนากระบวนการผลิต ใชเวลาในกระบวนการผลิต 167.08 ชั่วโมง โดยใชแรงงานใน
กระบวนการผลิต 22 คน ไดผลผลิตไบโอดีเซล 90.00 กิโลกรัม (100 ลิตร) หลังการพัฒนากระบวนการผลิต ใชเวลาใน
กระบวนการผลิต 108.08 ชั่วโมง โดยใชแรงงานในกระบวนการผลิต 16 คน ไดผลิตภัณฑไบโอดีเซล 198.00 กิโลกรัม(220 ลิตร) 
 3.  ผลการทดสอบคุณภาพของไบโอดีเซล 
  3.1 ทดสอบคุณภาพไบโอดีเซล B100 ของโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมขนาดเล็กเพื่อผลิต ไบโอ
ดีเซลในพื้นที่จังหวัดตราด จํานวน 4 ตัวอยาง หาโดยเปรียบเทียบปริมาณเมทิลเอสเตอรซ่ึงเปนเกณฑวัดคุณภาพ    ไบโอดีเซล ทั้ง
กอนและหลังการพัฒนากระบวนการผลิต วิธีทดสอบโดยใชเตาไมโครเวฟ ดําเนินการทดสอบโดยโรงงานสกัดนํ้ามันพืชและผลิตไบ
โอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2  ผลเปรียบเทียบปริมาณเมทิลเอสเตอร กอนและหลังการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล  

รายการ กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา หลังการพัฒนา หลังการพัฒนา 

 
ปริมาณ 

เมทิลเอสเตอร 

ตัวอยางที่ 1  
ก.ย. 2554 
86.00 % 

ตัวอยางที่ 2 
ก.ย. 2554 
96.00 % 

ตัวอยางที่ 3 
มี.ค. 2555 
99.44 % 

ตัวอยางที่ 4 
มี.ค. 2555  
98.95 % 

 
 จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบปริมาณเมทิลเอสเตอร ทั้งกอนและหลังการพัฒนากระบวนการผลิต พบวากอนการพัฒนา 
ผลการทดสอบจากตัวอยางที่ 1 มีปริมาณเมทิลเอสเตอรรอยละ 86.00 ภายหลังการพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลไดผลการทดสอบจาก
ตัวอยางที่ 2 มีปริมาณเมทิลเอสเตอรรอยละ 96.00 ซ่ึงต่ํากวาคามาตรฐานที่กําหนดใหมีปริมาณเมทิลเอสเตอรไมนอยกวารอยละ 

 3. ผลการทดสอบคุณภาพของไบโอดีเซล

  3.1 ทดสอบคุณภาพไบโอดีเซล B100 ของโครงการส่ง

เสรมิอตุสาหกรรมนำา้มนัปาล์มขนาดเลก็เพือ่ผลิต ไบโอดเีซลในพืน้ที่

จังหวัดตราด จำานวน 4 ตัวอย่าง หาโดยเปรียบเทียบปริมาณเมทิล

เอสเตอร์ซ่ึงเป็นเกณฑ์วัดคุณภาพ    ไบโอดีเซล ทั้งก่อนและหลัง

การพฒันากระบวนการผลติ วธิทีดสอบโดยใช้เตาไมโครเวฟ ดำาเนนิ

การทดสอบโดยโรงงานสกัดนำ้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร 

มูลนิธิชัยพัฒนา อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตารางที่ 2)

วิทยา เจริญเศรษฐกุล  พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ  สินาด โกศลานันท์
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   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558   11

 
 

ตารางที่ 1  สรุปเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตไบโอดีเซลของโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมขนาดเล็กเพื่อผลิตไบโอ
ดีเซลในพื้นที่จังหวัดตราด กอนและหลังการพัฒนากระบวนการผลิต จากวัตถุดิบตั้งตนผลปาลมทะลาย      1 ตัน (1,000 
กิโลกรัม) 

 

กระบวนการ 
เวลา (h) แรงงาน (คน) ผลผลิต (kg) 

กอนพัฒนา หลัง 
พัฒนา 

กอน 
พัฒนา 

หลัง 
พัฒนา 

กอน 
พัฒนา 

หลังพัฒนา 

สับแยก 
ทะลายปาลม 

 
- 

 
4.00 

 
- 

 
4 

 
- 

 
- 

ผึ่งทะลายปาลม 120.00 72.00 1 1 - - 
ตีแยกผลปาลม 

และคัดแยกกากชอปาลม 
12.00 8.00 12 4 476.00 660.00 

ทอดผลปาลม 20.00 11.00 1 1 302.00 430.00 
หีบสกัดผลปาลมและ

กรองแยกกากสลัดจปาลม 
6.00 5.00 5 

 
3 
 

166.50 
(น้ํามันปาลมดิบ 185 L) 

240.00 
(น้ํามันปาลมดิบ 267 L) 

กรอง Filter Plate 
- 1.00 - 1 - 223.20 

(น้ํามันปาลมดิบ 248 L) 

กระบวนการดีกัม 
1.08 

(65.00 นาที) 
0.58 

(35.00 นาที) 
2 1 135.00 

(น้ํามันปาลมดิบ 150 L) 
220.50 

(น้ํามันปาลมดิบ 245 L) 

การไทเทรต 
2.00 0.50 

(30 นาที) 
1 1 คลาดเคลื่อน เท่ียงตรง 

เอสเตอริฟเคชัน  5.00 5.00     

ทรานสเอสเตอริฟเคชัน 
1.00 1.00   90.00 

(ไบโอดีเซล 100 L)  
198.00 

(ไบโอดีเซล 220 L) 
รวม 167.08 108.08 22 16 90.00 198.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบวา กอนการพัฒนากระบวนการผลิต ใชเวลาในกระบวนการผลิต 167.08 ชั่วโมง โดยใชแรงงานใน
กระบวนการผลิต 22 คน ไดผลผลิตไบโอดีเซล 90.00 กิโลกรัม (100 ลิตร) หลังการพัฒนากระบวนการผลิต ใชเวลาใน
กระบวนการผลิต 108.08 ชั่วโมง โดยใชแรงงานในกระบวนการผลิต 16 คน ไดผลิตภัณฑไบโอดีเซล 198.00 กิโลกรัม(220 ลิตร) 
 3.  ผลการทดสอบคุณภาพของไบโอดีเซล 
  3.1 ทดสอบคุณภาพไบโอดีเซล B100 ของโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมขนาดเล็กเพื่อผลิต ไบโอ
ดีเซลในพื้นที่จังหวัดตราด จํานวน 4 ตัวอยาง หาโดยเปรียบเทียบปริมาณเมทิลเอสเตอรซ่ึงเปนเกณฑวัดคุณภาพ    ไบโอดีเซล ทั้ง
กอนและหลังการพัฒนากระบวนการผลิต วิธีทดสอบโดยใชเตาไมโครเวฟ ดําเนินการทดสอบโดยโรงงานสกัดนํ้ามันพืชและผลิตไบ
โอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2  ผลเปรียบเทียบปริมาณเมทิลเอสเตอร กอนและหลังการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล  

รายการ กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา หลังการพัฒนา หลังการพัฒนา 

 
ปริมาณ 

เมทิลเอสเตอร 

ตัวอยางที่ 1  
ก.ย. 2554 
86.00 % 

ตัวอยางที่ 2 
ก.ย. 2554 
96.00 % 

ตัวอยางที่ 3 
มี.ค. 2555 
99.44 % 

ตัวอยางที่ 4 
มี.ค. 2555  
98.95 % 

 
 จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบปริมาณเมทิลเอสเตอร ทั้งกอนและหลังการพัฒนากระบวนการผลิต พบวากอนการพัฒนา 
ผลการทดสอบจากตัวอยางที่ 1 มีปริมาณเมทิลเอสเตอรรอยละ 86.00 ภายหลังการพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลไดผลการทดสอบจาก
ตัวอยางที่ 2 มีปริมาณเมทิลเอสเตอรรอยละ 96.00 ซ่ึงต่ํากวาคามาตรฐานที่กําหนดใหมีปริมาณเมทิลเอสเตอรไมนอยกวารอยละ 

ตารางที่ 2  ผลเปรียบเทียบปริมาณเมทิลเอสเตอร์ ก่อนและหลังการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

 จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบปริมาณเมทิลเอสเตอร์ ทั้งก่อน 

และหลังการพัฒนากระบวนการผลิต พบว่าก่อนการพัฒนา 

ผลการทดสอบจากตัวอย่างที่ 1 มีปริมาณเมทิลเอสเตอร์ร้อยละ  

86.00 ภายหลังการพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลได้ผลการทดสอบ 

จากตัวอย่างที่ 2 มีปริมาณเมทิลเอสเตอร์ร้อยละ 96.00 ซึ่งตำ่ากว่า 

ค่ามาตรฐานที่กำาหนดให้มีปริมาณเมทิลเอสเตอร์ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 96.50 โดยนำ้าหนัก เนื่องจากการปนเปื้อนของนำ้าและ 

ตะกอนในขั้นตอนการกรองไบโอดีเซล ส่วนตัวอย่างที่ 3 มีปริมาณ 

เมทิลเอสเตอร์ร ้อยละ 99.44 และตัวอย่างท่ี 4 มีปริมาณ 

เมทิลเอสเตอร์ร้อยละ 98.95 ซึ่งมีปริมาณเมทิลเอสเตอร์มากกกว่า

ร้อยละ 96.50 ตามมาตรฐานที่กำาหนด

  3.2 ทดสอบคุณภาพไบโอดีเซล B100 ของโครงการ 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มขนาดเล็กเพื่อผลิต ไบโอดีเซล 

ในพื้นที่จังหวัดตราด หลังการพัฒนากระบวนการผลิต จำานวน 

1 ตัวอย่าง โดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) 

ในเครือสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

โดยกำาหนดรายละเอียดการทดสอบคุณสมบัติตามประกาศ 

กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำาหนดลักษณะและคุณภาพของ 

ไบโอดีเซลสำาหรับเครื่องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) 

พ.ศ. 2549 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบคุณสมบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำาหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสำาหรับ 

   เครื่องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549

 
 

96.50 โดยนํ้าหนัก เน่ืองจากการปนเปอนของนํ้าและตะกอนในขั้นตอนการกรองไบโอดีเซล สวนตัวอยางที่ 3 มีปริมาณเมทิลเอ
สเตอรรอยละ 99.44 และตัวอยางที่ 4 มีปริมาณเมทิลเอสเตอรรอยละ 98.95 ซ่ึงมีปริมาณเมทิลเอสเตอรมากกกวารอยละ 96.50 
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
  3.2 ทดสอบคุณภาพไบโอดีเซล B100 ของโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมขนาดเล็กเพื่อผลิต ไบโอ
ดีเซลในพื้นที่จังหวัดตราด หลังการพัฒนากระบวนการผลิต จํานวน 1 ตัวอยาง โดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
ในเครือสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยกําหนดรายละเอียดการทดสอบคุณสมบัติตามประกาศกรม
ธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549 
(ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบคุณสมบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับ
เครื่องยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549 

 

รายการ คุณสมบัต,ิ หนวย มาตรฐาน 
ผลทดสอบ 

พฤษภาคม 2555 
1 เมทิลเอสเทอร (รอยละโดยนํ้าหนัก) ≥ 96.5000 96.7100 
2 ความหนาแนนณอุณหภูมิ 15 °C (กก./ลูกบาศกเมตร) 860.0000 – 900.0000 878.0000 
3 ความหนืดณอุณหภูมิ 40 °C (เซนติสโตกส (มม.2/วินาท)ี) 1.9000 – 8.0000 4.6170 
4 จุดวาบไฟ (°C) ≥ 120.0000 169.5000 
5 กํามะถัน (รอยละโดยนํ้าหนัก) ≤ 0.0015 < 0.0003 
6 คาซีเทน (Cetane Number) > 47.0000 68.0000 
7 เถาซัลเฟต (รอยละโดยนํ้าหนัก) ≤ 0.0200 < 0.005 
8 นํ้าและตะกอน (รอยละโดยปริมาตร) < 0.2 0.1250 
9 การกัดกรอนแผนทองแดง (แบงเปนระดับ) < NO.3 NO.1 
10 คากรด (มก.KOH/กรัมนํ้ามัน) < 0.8000 0.3800 
11 กลีเซอรีนอิสระ (รอยละโดยนํ้าหนัก) ≤ 0.0200 < 0.0100 
12 กลีเซอรีนทั้งหมด (รอยละโดยนํ้าหนัก) < 1.5000 0.0600 

 
หมายเหตุ ระดับการกัดกรอนแผนทองแดง เปนการกําหนดระดับการกัดกรอนของนํ้ามันตอโลหะที่ใชเปนชิ้นสวนในเครื่องยนต
ดีเซล เน่ืองจากปริมาณกรด เชน กรดไขมันอิสระ และสารประกอบซัลเฟอรในนํ้ามัน ซ่ึงมีผลตอเครื่องยนต 
 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) 
พ.ศ. 2549 ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน พบวาผลการทดสอบผานคามาตรฐานไบโอดีเซลที่กําหนดทุกพารามิเตอร จึงสามารถ
นําไปใชกับเครื่องยนตการเกษตรได 

 4.  ผลการนําผลิตภัณฑไบโอดีเซลจากกระบวนการผลิตที่ได ไปใชทดลองใชงานกับเคร่ืองยนตการเกษตรของ
ประชากรกลุมตัวอยาง ระยะเวลาการทดลองใชงานไมนอยกวา 2 เดือน 
 จากการสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยาง ในการนําผลิตภัณฑไบโอดีเซลไปทดลองใชงานกับเครื่องยนตการเกษตร มี
ความคิดเห็นโดยรวม ดังน้ี 
  4.1 ลักษณะการฟงเสียงของเครื่องยนตที่ใชนํ้ามันดีเซลจะมีความดังกวาเครื่องยนตที่ใชไบโอดีเซล 
  4.2 ลักษณะกล่ินของควันเครื่องยนตที่ใชไบโอดีเซลไมวิงเวียนศีรษะกล่ินหอมเหมือนกล่ินนํ้ามันปาลม สวนของ
เครื่องยนตที่ใชนํ้ามันดีเซลเม่ือดมกล่ินจะรูสึกวิงเวียนศีรษะ 
  4.3 ลักษณะควันของเครื่องยนตที่ใชไบโอดีเซลจะมีสีขาว สวนลักษณะควันของเครื่องยนตที่ใชนํ้ามันดีเซลกอน
ทดลองใชไบโอดีเซลจะมีสีดําและมีควันมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการทดสอบของกรมอูทหารเรือ ที่ระบุวา รถยนตที่ใชนํ้ามันดีเซลที่
มีสวนผสมของไบโอดีเซลมีคาของควันดํานอยกวารถยนตที่ใชนํ้ามันดีเซล โดยรถยนตที่ใชไบโอดีเซลในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น ยิ่งทําใหคา
ควันดําลดลง กลาวคือ ควันดําของรถยนตที่ใช B100 มีคาต่ําที่สุด 

หมายเหต ุ ระดับการกัดกร่อนแผ่นทองแดง เป็นการกำาหนด 

ระดบัการกดักร่อนของนำา้มนัต่อโลหะทีใ่ช้เป็นชิน้ส่วนในเครือ่งยนต์ 

ดีเซล เนื่องจากปริมาณกรด เช่น กรดไขมันอิสระ และสารประกอบ 

ซัลเฟอร์ในนำ้ามัน ซึ่งมีผลต่อเครื่องยนต์

 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบลักษณะและคุณภาพของ 

ไบโอดีเซลสำาหรับเครื่องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) 

พ.ศ. 2549 ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน พบว่าผลการทดสอบ 

ผ่านค่ามาตรฐานไบโอดีเซลที่กำาหนดทุกพารามิเตอร์ จึงสามารถ 

นำาไปใช้กับเครื่องยนต์การเกษตรได้

 4. ผลการนำาผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลจากกระบวนการผลิต 

ที่ได้ ไปใช้ทดลองใช้งานกับเครื่องยนต์การเกษตรของประชากร 

กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาการทดลองใช้งานไม่น้อยกว่า 2 เดือน

 จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ในการนำาผลิต 

ภัณฑ์ไบโอดีเซลไปทดลองใช ้งานกับเครื่องยนต์การเกษตร 

มีความคิดเห็นโดยรวม ดังนี้

  4.1 ลักษณะการฟังเสียงของเครื่องยนต์ที่ใช้นำ้ามัน 

ดีเซลจะมีความดังกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซล

วิทยา เจริญเศรษฐกุล  พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ  สินาด โกศลานันท์
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  4.2 ลักษณะกลิ่นของควันเครื่องยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซล 

ไม่วิงเวียนศีรษะกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นนำ้ามันปาล์ม ส่วนของ

เครื่องยนต์ที่ใช้นำ้ามันดีเซลเมื่อดมกลิ่นจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะ

  4.3 ลักษณะควันของเครื่องยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซลจะมี 

สีขาว ส่วนลักษณะควันของเครื่องยนต์ที่ใช้นำ้ามันดีเซลก่อนทดลอง 

ใช้ไบโอดเีซลจะมสีดีำาและมคีวนัมาก ซึง่สอดคล้องกบัผลการทดสอบ 

ของกรมอู่ทหารเรือ ที่ระบุว่า รถยนต์ที่ใช้นำ้ามันดีเซลที่มีส่วนผสม 

ของไบโอดีเซลมีค่าของควันดำาน้อยกว่ารถยนต์ท่ีใช้นำ้ามันดีเซล 

โดยรถยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้น ยิ่งทำาให้ค่าควันดำา 

ลดลง กล่าวคือ ควันดำาของรถยนต์ที่ใช้ B100 มีค่าตำ่าที่สุด

  4.4 ลักษณะของกำาลังเครื่องยนต์และอัตราการเร่ง 

เครือ่งยนต์ทีใ่ช้นำา้มนัดเีซลไม่แตกต่างจากเครือ่งยนต์ทีใ่ช้ไบโอดเีซล 

เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายไม่แตกต่างกัน เครื่องยนต์เดินเรียบ 

ซึ่งมีความขัดแย้งกับผลการทดสอบของ กรมอู่ทหารเรือ ที่ระบุว่า  

รถยนต์ที่ใช้ B100 เครื่องยนต์จะมีกำาลังมากท่ีสุดทุกความเร็วรอบ 

รองลงมา คือ รถยนต์ท่ีใช้ B40, B20 และ B5 ตามลำาดับ 

ส่วนนำ้ามันดีเซลทำาให้เครื่องยนต์มีกำาลังน้อยท่ีสุด กล่าวคือ 

เมื่อใช้นำ้ามันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลในสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นจะ 

ทำาให้เครื่องยนต์มีกำาลังสูงขึ้น

  4.5 อัตราการสิ้นเปลืองนำ้ามันเชื้อเพลิง โดยทดลองใช้ 

กับเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ D4D ขนาด 2,500 ซีซี พบว่าเมื่อใช ้

ไบโอดีเซลมีอัตราการสิ้นเปลืองนำ้ามันเชื้อเพลิง เฉลี่ย 10 กิโลเมตร 

ต่อลิตร เปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลือง ไม่แตกต่างจากการใช ้

นำ้ามันดีเซล ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบของกรมอู่ทหารเรือ 

ที่ระบุว่า รถยนต์ที่ใช้นำ้ามันดีเซลและนำ้ามันดีเซลท่ีมีส่วนผสมของ 

ไบโอดีเซลมีอัตราการสิ้นเปลืองไม่แตกต่างกัน

  หมายเหตุ การทดลองใช้งานนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้น 

กับเครื่องยนต์รอบช้า และรถยนต์เฉพาะในกลุ ่มประชากร 

กลุ ่มตัวอย่างของงานวิจัย ซึ่งผลการทดสอบอาจไม่เหมาะกับ 

เครื่องยนต์และชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์บางรุ่น

 5. ผลการจดัถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันากระบวนการ 

ผลิตไบโอดีเซลจากนำ้ามันปาล์มดิบ เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรม 

นำ้ามันปาล์มขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดตราด

 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิต 

ไบโอดีเซลจากผลปาล์มนำ้ามัน และประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ 

จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ถึง 

16 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมและโรงสกัดนำ้ามันปาล์มดิบ 

แปรรูปไบโอดีเซล โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม อำาเภอเมืองตราด 

จังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพลังงานทางเลือกและ 

สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยวัตถุดิบเหลือใช้ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้าง 

ความเชือ่มัน่ของผลติภณัฑ์ไบโอดเีซลต่อกลุม่เกษตรกรผูป้ลกูปาล์ม 

และขยายผลเป็นแหล่งศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

จากนำ้ามันปาล์มดิบระดับชุมชนที่มีคุณภาพในพื้นที่ภาคตะวันออก  

นอกจากนีย้งัเป็นการส่งเสรมิการสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรผูป้ลกู 

ปาล์มนำ้ามันจากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำานวน 230 คน ประกอบ 

ด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์ม และกลุ่มสมาชิกเกษตรกร 

ผู้ปลูกปาล์มนำ้ามันในพื้นที่ อำาเภอเมืองตราด และอำาเภอเขาสมิง  

จังหวัดตราด จำานวน 9 กลุ ่ม ครูในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จำานวน 38 โรงเรียน ตัวแทน 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำานักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดตราด สำานักงานเกษตรจังหวัดตราด สถานีพัฒนาที่ดิน

ตราด องค์การบริหารส่วนตำาบลเนินทราย องค์การบริหารส่วน

ตำาบลห้วยแร้ง เทศบาลตำาบลท่าพริกเนินทราย เทศบาลตำาบล 

ชำาราก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคตราด  

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 

ตราด วิทยาลัยชุมชนตราด สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด  

สมาคมประมงจังหวัดตราด สมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และกลุ่ม 

ผู้ประกอบการรถแทรคเตอร์

 6. การวิเคราะห์ด้านต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล

 เมือ่วดัปรมิาณการใช้ในส่วนของปรมิาณนำา้ล้างสารปนเป้ือน 

ในกระบวนการผลิต ปรมิาณเช้ือเพลิงทอดขจดัความช้ืนในผลปาล์ม  

ปรมิาณวตัถดุบิตัง้ต้นทะลายปาล์มสด ปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้า 

และปริมาณสารเคมี คิดเป็นราคาต่อหน่วยแล้ว เพื่อให้สามารถ 

เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตก่อนและหลังการพัฒนา จึงกำาหนด 

ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบตั้งต้นผลทะลายปาล์ม ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยในราคา 

เดียวกันที่ราคากิโลกรัมละ 4.20 บาท โดยใช้วัตถุดิบผลทะลาย 

ปาล์ม 1,000 กิโลกรัมต่อรอบการผลิต ส่วนปริมาณเชื้อเพลิง  

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ปริมาณนำ้าล้างสารปนเปื้อน และ 

ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้จากปริมาณท่ีใช้จริง 

ซึ่งปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการทำาปฏิกิริยาขึ้นอยู ่ปริมาณนำ้ามัน 

ปาล์มดิบและปริมาณกรดไขมันอิสระในนำ้ามันปาล์มดิบ ข้อมูลจาก 

ตารางที่ 1 พบว่าก่อนการพัฒนากระบวนการผลิต ได้นำ้ามัน 

ปาล์มดิบ 185 ลิตร แปรรูปการผลิตได้ไบโอดีเซล 100 ลิตร และ 

หลังการพัฒนากระบวนการผลิต ได้นำ้ามันปาล์มดิบ 248 ลิตร  

แปรรูปการผลิตได้ไบโอดีเซล 220 ลิตร ซ่ึงใช้เป็นข้อมูลในการ 

วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4  

วิทยา เจริญเศรษฐกุล  พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ  สินาด โกศลานันท์
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ตารางที่ 4  สรุปเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบตั้งต้นผลทะลายปาล์ม 1,000 กิโลกรัม ก่อนการพัฒนาและ 

   ภายหลังการพัฒนา

 
 

ตารางที่ 4  สรุปเปรียบเทียบคาใชจายในการผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบตั้งตนผลทะลายปาลม 1,000 กิโลกรัม กอนการพัฒนา 
และภายหลังการพัฒนา 

ลําดับ รายการ 
จํานวน หนวย          ราคาตอหนวย          เปนเงิน 

กอน หลัง  กอน หลัง กอน หลัง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ทะลายปาลมสด 
แกส LPG/ไมฟน 

นํ้า 
พลังงานไฟฟา 

เมทานอล 
KOH  

H3PO4  
H2SO4 

1,000.00 
15.00 
0.50 
28.00 
33.75 
1.72 
0.17 
0.18 

1,000.00 
150.00 
0.50 
35.00 
55.13 
2.54 
0.23 
0.16 

kg 
kg 

     m3  
Kw-h(unit) 

kg 
kg 
kg 
L 

4.20 
20.00 
8.50 
3.30 

22.50 
80.00 

125.00 
107.00 

4.20 
      0.50 

8.50 
3.80 

22.50 
80.00 

125.00 
107.00 

4,200.00 
300.00 

4.25 
92.40 

759.38 
137.60 
21.25 
19.26 

4,200.00 
75.00 
4.25 

133.00 
1,240.43 

203.20 
28.75 
17.12 

รวมเปนเงิน 5,534.14 5,901.75 
เฉล่ียตอลิตร 55.34 26.83 

 
 จากตารางที่ 4 พบวากอนการพัฒนา ไบโอดีเซลที่ผลิตได 100 ลิตรตอรอบการผลิต (ตารางที่ 1) มีคาใชจาย 5,534.14 
บาท คิดเปนตนทุนการผลิตไบโอดีเซลเฉล่ีย 55.34 บาทตอลิตร สูงกวาดีเซลในทองตลาด 25.34 บาทตอลิตร ภายหลังการพัฒนา 
ไบโอดีเซลที่ผลิตได 220 ลิตรตอรอบการผลิต มีคาใชจาย 5,901.75 บาท คิดเปนตนทุนการผลิต    ไบโอดีเซลเฉล่ีย 26.83 บาท
ตอลิตร ซ่ึงต่ํากวาดีเซลในทองตลาด ประมาณ 3.17 บาทตอลิตร ตนทุนการผลิตไบโอดีเซลภายหลังการพัฒนากระบวนการผลิต
ลดลง 28.51 บาทตอลิตร 
  

หมายเหตุ ราคานํ้ามันดีเซลในทองตลาด 30.00 บาทตอลิตร 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 
 1.  ผลการวิจัยดานการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซล 
 จากการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันปาลมดิบโดยเริ่มตั้งแต การศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่
สงผลกระทบตอคุณภาพผลิตภัณฑ  การพัฒนาบุคลากรผูควบคุมการผลิตโดยเสริมทักษะความชํานาญและศึกษาดูงาน ณ โรงงาน
ตนแบบ  การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ใชประโยชนเพื่อดําเนินกระบวนการผลิตในสวนพื้นที่การหีบสกัดนํ้ามันปาลมดิบ  การตรวจสอบ
และควบคุมวัตถุดิบตั้งตนผลปาลมทะลาย  การพัฒนาระบบตีและคัดแยกผลปาลมออกจากทะลายปาลม  การพัฒนาระบบเตา
ทอดผลปาลมจากไมฟนเพื่อลดเวลาการทอดและประหยัดพลังงาน การพัฒนาระบบการกรองแยกกากสลัดจปาลมที่ปนเปอนใน
นํ้ามันปาลมดิบจากการหีบสกัดนํ้ามันปาลมดิบ  การพัฒนากระบวนการตรวจสอบปริมาณกรดไขมันอิสระทางหองปฏิบัติการเคมี  
การพัฒนาและควบคุมกระบวนการทําปฏิกิริยาในถังดีกัมและถังปฏิกิริยาไบโอดีเซล  การพัฒนาระบบนํ้าลางสารปนเปอนภายหลัง
การทําปฏิกิริยาดีกัม และภายหลังการทําปฏิกิริยา  ไบโอดีเซล การพัฒนาระบบกําจัดนํ้าและสารปนเปอนในไบโอดีเซล  การ
พัฒนาระบบกรองดักแยกไขไบโอดีเซล ที่สภาวะ อุณหภูมิต่ํา การพัฒนาดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีที่มีฤทธ์ิ
เปนกรดและดางรุนแรง และสารระเหยอันตราย รวมทั้งการควบคุมพื้นที่จัดเก็บสารเคมีอันตราย การกรองสะอาดไบโอดีเซลใน
ขั้นตอนสุดทาย เพื่อใหไดคุณภาพความบริสุทธ์ิตามมาตรฐานที่กําหนด และการพัฒนากระบวนการตรวจสอบคุณภาพความ
บริสุทธ์ิไบโอดีเซลกอนนําไปใชงานกับเครื่องยนตการเกษตร สงผลใหคุณภาพไบโอดีเซลที่ผลิตไดภายหลังการพัฒนา มีคุณสมบัติ
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 
2549 
 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่าก่อนการพัฒนา ไบโอดีเซลที่ผลิตได้  

100 ลิตรต่อรอบการผลิต (ตารางที่ 1) มีค่าใช้จ่าย 5,534.14 บาท 

คิดเป็นต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลเฉลี่ย 55.34 บาทต่อลิตร สูงกว่า 

ดเีซลในท้องตลาด 25.34 บาทต่อลติร ภายหลงัการพฒันาไบโอดเีซล 

ที่ผลิตได้ 220 ลิตรต่อรอบการผลิต มีค่าใช้จ่าย 5,901.75 บาท 

คิดเป็นต้นทุนการผลิต ไบโอดีเซลเฉลี่ย 26.83 บาทต่อลิตร ซึ่ง 

ตำ่ากว่าดีเซลในท้องตลาด ประมาณ 3.17 บาทต่อลิตร ต้นทุน 

การผลิตไบโอดีเซลภายหลังการพัฒนากระบวนการผลิตลดลง 

28.51 บาทต่อลิตร
 

หมายเหตุ ราคานำ้ามันดีเซลในท้องตลาด 30.00 บาทต่อลิตร

สรุปและอภิปรายผล
 1. ผลการวิจัยด้านการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซล

 จากการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

จากนำ้ามันปาล์มดิบโดยเริ่มตั้งแต่ การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ 

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากรผู้ควบคุม 

การผลิตโดยเสริมทักษะความชำานาญและศึกษาดูงาน ณ โรงงาน 

ต้นแบบ การพฒันาปรบัปรงุพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์เพือ่ดำาเนนิกระบวนการ 

ผลิตในส่วนพื้นที่การหีบสกัดนำ้ามันปาล์มดิบ การตรวจสอบและ 

ควบคุมวัตถุดิบตั้งต้นผลปาล์มทะลาย การพัฒนาระบบตี และ 

คัดแยกผลปาล์มออกจากทะลายปาล์ม การพัฒนาระบบเตาทอด 

ผลปาล์มจากไม้ฟืนเพื่อลดเวลาการทอดและประหยัดพลังงาน 

การพัฒนาระบบการกรองแยกกากสลัดจ์ปาล์มที่ปนเปื้อนในนำ้ามัน 

ปาล์มดิบจากการหีบสกัดนำ้ามันปาล์มดิบ การพัฒนากระบวนการ 

ตรวจสอบปริมาณกรดไขมันอิสระทางห ้องปฏิบัติการเคม ี

การพัฒนาและควบคุมกระบวนการทำาปฏิกิริยาในถังดีกัมและ 

ถงัปฏกิริยิาไบโอดเีซล การพฒันาระบบนำา้ล้างสารปนเป้ือนภายหลงั 

การทำาปฏิกิริยาดีกัม และภายหลังการทำาปฏิกิริยา ไบโอดีเซล 

การพฒันาระบบกำาจดันำา้และสารปนเป้ือนในไบโอดเีซล  การพฒันา 

ระบบกรองดักแยกไขไบโอดีเซล ที่สภาวะ อุณหภูมิตำ่า การพัฒนา 

ด้านความปลอดภยัในการปฏบิตังิานกบัสารเคมทีีม่ฤีทธิเ์ป็นกรดและ 

ด่างรุนแรง และสารระเหยอันตราย รวมทั้งการควบคุมพื้นที่จัดเก็บ 

สารเคมีอันตราย การกรองสะอาดไบโอดีเซลในขั้นตอนสุดท้าย 

เพื่อให้ได้คุณภาพความบริสุทธิ์ตามมาตรฐานที่กำาหนด และการ 

พัฒนากระบวนการตรวจสอบคุณภาพความบริสุทธ์ิไบโอดีเซล 

ก่อนนำาไปใช้งานกับเครื่องยนต์การเกษตร ส่งผลให้คุณภาพ 

ไบโอดีเซลที่ผลิตได้ภายหลังการพัฒนา มีคุณสมบัติตามประกาศ 

กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซล 

สำาหรับเครื่องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549

 2. ผลการวิจัยด ้านการหาสมรรถนะการผลิตของ 

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มขนาดเล็กเพื่อผลิต 

ไบโอดีเซลในพื้นที่จังหวัดตราด 

 ผลการหาสมรรถนะการผลิต ก่อนการพัฒนาและหลัง 

การพัฒนากระบวนการผลิต โดยเปรียบเทียบระยะเวลา จำานวน 

แรงงาน และปริมาณผลผลิตไบโอดีเซลจากกระบวนการผลิต 

พบว่า ด้านระยะเวลาในกระบวนการผลติไบโอดเีซล ก่อนการพฒันา 

ใช้เวลาประมาณ 167.08 ชัว่โมงต่อรอบการผลิต ภายหลงัการพฒันา 

ใช้เวลาประมาณ 108.08 ช่ัวโมงต่อรอบการผลิต เปรียบเทียบ 

ระยะเวลาการผลิตลดลง 59 ชั่วโมงต่อรอบการผลิต คิดเป็นระยะ 

เวลาในกระบวนการผลิตลดลงร้อยละ 35.31 ต่อรอบการผลิต 

ด้านจำานวนแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต ก่อนการพัฒนา 

ใช้จำานวนแรงงานเพื่อดำาเนินการผลิต 22 คนต่อรอบการผลิต 

ภายหลังการพัฒนาใช้จำานวนแรงงานเพื่อดำาเนินการผลิต 16 คน 

ต่อรอบการผลิต เปรียบเทียบจำานวนแรงงานในกระบวนการผลิต 

วิทยา เจริญเศรษฐกุล  พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ  สินาด โกศลานันท์
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14   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558

ลดลง 6 คนต่อรอบการผลิต คิดเป็นจำานวนแรงงานลดลงร้อยละ 

27.27 ต่อรอบการผลิต ด้านปริมาณผลผลิตไบโอดีเซล ก่อนการ 

พัฒนาได้ผลผลิตไบโอดีเซล 100 ลิตรต่อรอบการผลิต ภายหลัง 

การพัฒนาได้ผลผลิตไบโอดีเซล 220 ลิตรต่อรอบการผลิต 

เปรียบเทียบปริมาณการผลิตไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น 120 ลิตรต่อรอบ 

การผลิต คิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณการผลิต 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 120 ต่อรอบการผลิต

 3. ผลการวิจัยด้านคุณภาพไบโอดีเซล

 หลงัการพฒันา คณุภาพผลผลติไบโอดเีซลทีไ่ด้จากกระบวน 

การผลิต มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำาหนด และสามารถนำาไป 

ใช้งานกับเครื่องยนต์รอบช้าและรอบเร็ว ตามประกาศกรมธุรกิจ 

พลังงาน เรื่อง กำาหนดลักษณะและคุณภาพไบโอดีเซลสำาหรับ 

เครื่องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549 โดย 

ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการ ใช้งานแต่อย่างใด สอดคล้องกับ 

งานวิจัยเพื่อแปรรูปนำ้ามันปาล์มเป็นเชื้อเพลิงทดแทนนำ้ามันดีเซล 

สำาหรับเครื่องจักรกลการเกษตร (ชาคริต และคณะ, 2545) และ 

เมื่อพิจารณาในด้านของการใช้งาน พบว่า ประการแรกไบโอดีเซล 

เป็นเชื้อเพลิงสะอาด ทำาให้ไอเสียที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ 

ไม่ก่อให้เกิดฝนกรดเหมือนเครื่องยนต์ท่ีใช้ดีเซล ประการที่สอง 

เครื่องยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซล มีควันดำาตำ่ากว่าเครื่องยนต์ที่ใช้นำ้ามัน 

ดีเซล ประการที่สามไบโอดีเซลมีจุดวาบไฟสูงกว่าทำาให้ปลอดภัย 

ในการขนส่งมากกว่า ประการท่ีสี่ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติของการ 

หล่อลื่นช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์

 4. ผลการวิเคราะห์ด้านต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล 

 ผลการวิเคราะห์ด้านต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล เมื่อคิดเป็น 

ราคาต่อหน่วย ก่อนการพัฒนามีต้นทุนการผลิต ไบโอดีเซลเฉล่ีย 

55.34 บาทต่อลิตร หลังการพัฒนาต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล 

เฉลี่ย 26.83 บาทต่อลิตร คิดเป็นต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ย 28.51 

บาทต่อลิตร โดยขณะท่ีคิดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล ราคาดีเซล 

ในท้องตลาดจำาหน่ายอยู่ที่ประมาณลิตรละ 30.00 บาท ซ่ึงพบว่า 

ไบโอดีเซลที่ผลิตได้ถูกกว่าปิโตรเลียมดีเซล ประมาณลิตรละ 

3.17 บาท คิดเป็นราคาไบโอดีเซลที่ผลิตได้ถูกกว่าปิโตรเลียมดีเซล  

ประมาณร้อยละ 10.56 

ประโยชน์ในทางประยุกต์ใช้ของผลการวิจัยที่ได้

 วสัดเุหลอืจากกระบวนการผลติทีม่คีณุค่าซึง่เป็นผลพลอยได้ 

สำาหรับการขยายผลนำาไปผลิต ขาย ก่อให้เกิดรายได้ และประยุกต์ 

ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมท้ังสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิด 

ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถ่ิน ในเชิงสาธารณะ โดย 

โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ได้ขยายผลดำาเนินการดังนี้

 1. ขยายผลการเรียนรู้ การเพาะเห็ดฟางจากกากทะลาย 

ปาล์ม โดยนักเรียน และชุมชน ได้ร่วมกันเรียนรู้และนำาไปทดลอง 

เพาะเห็ดฟางในครัวเรือน เป็นการสร้างอาชีพเสริมด้านเกษตรกรรม 

ก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือนจากวัสดุเหลือใช้ของกระบวนการผลิต 

และนำาไปสู่อาชีพหลักในเชิงพาณิชย์ สำาหรับผู้ที่มีความพร้อม

 2. ขยายผลการเรียนรู ้  การผลิตปุ ๋ยหมักชีวภาพจาก 

กากปาล์มแห้งที่ได้จากการหีบสกัด ซ่ึงเหมาะสำาหรับพืชสวน 

การเกษตร ประเภทไม้ผล และไม้ประดับ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

จากวัสดุเหลือใช้ และลดค่าใช้จ่ายสำาหรับพืชสวนการเกษตร 

ในการปรับสภาพดินและเพิ่มธาตุอาหารในดิน เพื่อเพิ่มผลิตผล 

ทางการเกษตร 

 3. ขยายผลการเรียนรู้ ผลิตกระถางเพาะชำาที่ย่อยสลาย 

ได้จากกากปาล์มที่ได้จากการหีบสกัด (รางวัลเหรียญทองระดับ 

จังหวัดตราด และระดับภาคกลาง ในการนำาเสนอโครงงานอาชีพ  

ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น) เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก 

วัสดุเหลือใช้ ก่อให้เกิดรายได้ และปลูกฝังการใช้วัสดุย่อยสลาย 

เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกเพาะชำา กล้าไม้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

 4. ขยายผลการเรียนรู ้ การผลิตถ่านอัดแท่งจากกาก 

ปาล์มหีบซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงที่ดี จุดติดไฟง่าย และให้ 

ความร้อนสูง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ อีกท้ังได้ 

ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทนที่เป็นทางเลือกใหม่สำาหรับผู้บริโภค 

เพื่อลดปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้ม และปลูกฝังการใช้พลังงานเชื้อเพลิง 

อย่างมีคุณค่า

 5. ขยายผลการเรียนรู้ การผลิตยากันยุงเพื่อสุขภาพ โดย 

นำากากสลัดจ์ปาล์มละเอียดซึ่งมีคุณสมบัติในการจุดติดไฟ และนำา 

ตะไคร้หอมบดละเอียดซ่ึงเป็นสมุนไพรธรรมชาติ มาเป็นส่วนผสม

เพื่อสุขภาพที่ดี โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 6. เกิดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไบโอดีเซลพลังงานทดแทน  

สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งใช้สำาหรับการจัดการเรียน 

การสอนของโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม อ.เมืองตราด จ.ตราด

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในขั้นต่อไป

 จากการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนำ้ามัน 

ปาล์มดิบ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์มขนาดเล็กในพื้นที ่

จังหวัดตราด มีปัญหาที่ควรพัฒนาในขั้นต่อไปดังนี้

 1. การเตรียมวัตถุดิบผลปาล์ม จำานวน 1 ตัน ก่อนการหีบ

สกัด งานวิจัยครั้งน้ีใช้เวลาในการผ่ึงช่อผลปาล์ม ประมาณ 1 ถึง 

3 วัน ใช้แรงงานคนสำาหรับคัดแยกผลปาล์ม จำานวน 2 คน ในเวลา 

8 ชั่วโมง และใช้เวลาทอดผลปาล์ม 11 ชั่วโมง แนวทางการพัฒนา 

เพื่อลดระยะเวลาในด้านการผึ่งช่อผลปาล์ม ลดแรงงานด้านการคัด

แยกผลปาล์ม และลดระยะเวลาด้านการทอดผลปาล์ม โดยพัฒนา 

วิทยา เจริญเศรษฐกุล  พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ  สินาด โกศลานันท์
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สร้างห้องอบช่อผลปาล์ม โดยใช้เชือ้เพลงิจากไม้ฟืน และพฒันาสร้าง

เครือ่งคดัแยกผลปาล์มด้วยระบบตะแกรงคดัทรงกระบอกแบบแกน

หมุน คาดว่าจะสามารถลดระยะเวลาการผึ่งช่อผลปาล์มได้ไม่น้อย 

กว่าร้อยละ 50 ลดจำานวนแรงงานและเวลาในการคัดแยกผลปาล์ม

ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และลดระยะเวลาการทอดผลปาล์มได้ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50

 2. ระบบแยกคืนเมทานอลกลับมาใช้ใหม่ งานวิจัยครั้งนี้

ไม่มีระบบการแยกเมทานอลกลับคืนมาใช้ใหม่ ในการผลิตไบโอดีเซล 

จะใช้เมทานอลร้อยละ 25 โดยนำ้าหนักของนำ้ามันปาล์มดิบ 

แต่เมทานอลทำาปฏิกิริยาเพื่อท่ีจะเกิดไบโอดีเซลเพียงร้อยละ 10 

ส่วนที่เหลือร้อยละ 15 จะตกค้างอยู ่ในกลีเซอรีนและในชั้น 

ไบโอดีเซลอย่างละประมาณร้อยละ 7.5 ซึ่งในชั้นของไบโอดีเซลนี้  

สามารถแยกคืนกลับมาได้โดยการระเหย ร้อยละ 70 ถึง 80 

แนวทางการพัฒนา คือ ติดตั้งท่อแลกเปลี่ยนความร้อนและปั๊ม 

นำ้าหล่อเย็น เพื่อให้เมทานอลควบแน่น จะสามารถแยกคืนเมทานอล 

กลับมาได้ เป็นการลดต้นทุนการผลิต และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จากการปล่อยเมทานอลออกสู่สิ่งแวดล้อม
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การพัฒนาเครื่องสีข้าวและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารของสมาชิกกลุ่มชาวนา

ตำาบลตะปอน อำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

Development of rice milling and packaging design of Famer Groups District

Tapon Klung District, Chanthaburi.

สมพล  ผลมูล, พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ, สินาด โกศลานันท์ 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องสีข้าวและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารของสมาชิกกลุ่มชาวนา ตำาบลตะปอน 

อำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีจากเครื่องต้นแบบและเพื่อพัฒนาออกแบบรรจุภัณฑ์ถุงข้าวสารขนาด 5 กิโลกรัม ผลการทดสอบประสิทธิภาพ

ของเครื่องสีข้าวจากเครื่องต้นแบบที่ไม่มีไซโคลนดูดรำา พบว่า ประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าว ได้แกลบค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 10.20 

ได้รำาค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 9.00 ข้าวหักค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 14.30 ค่าสูญเสียจากการสี คิดเป็นร้อยละ 9.30 ข้าวสาร 

ค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 57.20 และ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าวจากเครื่องที่พัฒนาที่มีไซโคลนดูดรำา พบว่า 

ประสิทธิภาพ ของเครื่องสีข้าว ได้แกลบค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 7.30 ได้รำาค่าเฉล่ียรวมคิดเป็นร้อยละ 7.20 ข้าวหักค่าเฉลี่ยรวม 

คิดเป็นร้อยละ 6.50 ค่าสูญเสียจากการสี คิดเป็นร้อยละ 8.50 ข้าวสารค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 70.50 และ ผลการทดสอบสมรรถนะ 

ของเครื่องสีข้าวจากเครื่องที่ไม่มีไซโคลนดูดรำาและมีไซโคลนดูดรำา พบว่าสมรรถนะของเครื่องสีข้าวที่ไม่มีไซโคลนดูดรำา ใช้เวลา 7.50 นาที 

ข้าวสารรวม 8.00 กิโลกรัม มีสมรรถนะ 64.00 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และ สมรรถนะของเครื่องสีข้าวมีไซโคลนดูด รำา ใช้เวลา 6.10 นาที  

ข้าวสารรวม 8.40 กิโลกรัม มีสมรรถนะ 83.16 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จุดคุ้มทุนจะอยู่ที่การผลิต 17,076 กก./ปี และสามารถคืนทุนได ้

ภายในระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน การสำารวจความพึงพอใจในรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุถุงข้าวสาร กลุ่มชาวนา ตำาบลตะปอน  

อำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จำานวน 50 คน ได้ผลการสำารวจคือ ความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (X =4.25) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจ มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด (X =4.38) คือ ความสะดวกต่อการบรรจุ เพื่อนำาข้อมูล 

มาใช้ในการออกแบบตรงความต้องการของผู้ใช้งานจริง

คำาสำาคัญ : เครื่องสีข้าว, บรรจุภัณฑ์ข้าวสาร
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Abstract 
 This research aims to develop rice milling machine and Packaging design from farmer group in 

Tambol Tapon, Klung district, Chanthaburi Province and to develop the design of 5 kgs.

 The result of testing with rice milling machine that has not cyclone vacuum are as follows. The average 

total chaff is 10.20 percent. The average total bran is 9.00 percent, broken rice is 14.30 percent, rice lossing 

from milling is 9.30 percent. The total average rice is 57.20 percent, and the test efficiency of rice from the 

development of the machine with cyclone vacuum found that. The average total chaff is 7.30 percent 

The average total bran is 7.20 percent, broken rice is 6.50 percent, rice lossing from milling is 8.50 percent. 

Equal to 70.50. The comparison of performance between 2 different machines found that the performance of 

rice milling machine without cyclone vacuum take 7.50 minutes, to produce total rice 8.00 kgs. The performance 

of machine without cyclone vacuum 64.00 kgs per hour, and the performance of rice milling machine with 

cyclone vacuum takes 6.10 minutes. To produce total rice 8.40 kgs. Total capacity of rice milling machine with 

cyclone vacuum is 83.16 kgs per hour. The equilibrium point is producing 17,076 kg. / Year and get payback within 

a period of 1 year and 9 months, the satisfaction survey in the form of product design, packaging bags of rice 

among 50 people to farmers in Tambol Tapon, Klung district, Chantaburi province. The result of survey is the 

overall satisfaction is in the highest level (X = 4.25) when considering in each item. Found that the most 

satisfaction (X = 4.38) is convenient of packing. The data Designed to meet the needs of the real users.

Keywords : Rice machine, Packaging rice
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บทนำา
 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ 

ของโลก ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำารายได้ให้ประเทศปีละไม่ตำ่ากว่า 

65,000 ล้านบาท และเป็นอาหารหลักประจำาวันของคนไทยกว่า 

60 ล้านคน แต่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลับประสบปัญหาราคาข้าว 

ตกตำ่า และราคาปัจจัยการผลิตที่มี แนวโน้มสูงขึ้นเช่นสารเคมี ปุ๋ย  

เครื่องมือเครื่องจักรการเกษตร และนำ้ามัน เป็นต้น ทำาให้รายได้ที ่

เกษตรกรได้รับไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และนำาไปสู่การเคลื่อน 

ย้ายแรงงานส่วนหนึ่งเข้ามาทำางานในเมืองช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ การแก้ไขปัญหาด้านราคา 

ข้าวตกตำ่า รัฐเองก็ได้มีโครงการช่วยเหลือ เช่น การสร้างไซโล 

เพื่อเก็บข้าว การสร้างโรงสี และ โรงอบข้าวในท้องถิ่น เป็นต้น 

อย่างไรก็ดีแม้ว่าไทยจะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ แต่มิได้เป็นผู้กำาหนด 

ราคาข้าว การเปล่ียนแปลงของราคาเป็นไปตามกลไกราคาตลาด 

ซึ่งมีประเทศกำาลังพัฒนา หลายประเทศเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ 

ด้วย ดงันัน้ ปัญหาราคาข้าวทีไ่ม่เสถยีรภาพ ยงัเป็นปัญหา ทีป่ระเทศ 

ต้องประสบเสมอสำาหรับโครงการเสริมที่น่าจะนำามาใช้เพื่อเป็น 

การสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับข้าว โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ ์

ต่างๆ จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

นอกจากการจำาหน่ายข้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงเพียงอย่างเดียว  

และเป็นการเพิ่มการจ้างงานและกระจายรายได้ในท้องถ่ินอีกด้วย 

จังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มีการปลูกข้าว อาทิ 

เช่น จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น (องค์การบริหารส่วนตำาบล ตะปอน, 

2549)

 ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาค

ตะวันออกของประเทศไทย ทิศเหนือติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และ 

สระแก้ว ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและราชอาณาจักร 

กัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยอง 

และชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 245 กิโลเมตร 

โดยมีเนื้อที่ปลูกข้าวประมาณ 92,225 ไร่ และผลผลิต ข้าวนาปี 

รวมทั้งหมดประมาณ 27,794,204 กิโลกรัม ซ่ึงส่วนของตำาบล 

ตะปอน อำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นส่วนหนึ่งที่มีพื้นที่ปลูกข้าว 

มีผลผลิตเฉลี่ยไร่ละประมาณ 900 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนมากจะปลูก 

ข้าวหอมมะลิ 105 และมีการจัดตั้งกลุ่มข้าวชุมชน ตำาบลตะปอน  

อำาเภอขลุง จงัหวดัจนัทบรุ ีตำาบลตะปอน มี 6 หมูบ้่าน อนัประกอบด้วย  

บ ้านป ่าคั่น บ ้านหนองเสม็ด บ ้านชากไพร บ ้านไร ่วรรณ 

บ้านตะปอนน้อย และบ้านตะปอนใหญ่ (องค์การบริหารส่วน 

ตำาบล ตะปอน, 2549)

 จากการทีผู้่วจิยัได้ทำาการสำารวจพืน้ที ่ สัมภาษณ์ชมุชน  และ

เชิญชุมชนมาร่วมประชุมกลุ่ม พบว่าสมาชิกกลุ่มชาวนาศูนย์ข้าว 

ชมุชนตำาบลตะปอน  อำาเภอขลงุ  จงัหวดัจนัทบรุ ีผูผ้ลติข้าวเศรษฐกจิ 

พอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ยังประสบปัญหาในเรื่อง

ของการจำาหน่ายผลผลติทีย่งัไม่สามารถกำาหนดราคาได้ตามต้องการ 

กล่าวคือ เมื่อเก็บผลผลิตข้าวเปลือกแล้วต้องขายไปเกือบทั้งหมด 

เหลือไว้เพียงเล็กน้อยเพื่อรับประทาน โดยนำาข้าวเปลือกไปจ้างสี 

ในราคากระสอบละ 10 - 20 บาท ผลผลิตที่ได้จากการสี เช่น 

แกลบ รำา ปลายข้าว ต้องให้เจ้าของโรงสี ทำาให้ต้องประสบสภาวะ 

การณ์ขาดทุน ที่ต้องขายข้าวเปลือกแล้วสุดท้ายชาวนาก็ต้องซื้อ 

ข้าวสารมารับประทานทั้ง ๆ ที่ตนเองก็ทำานาข้าว ในกลุ่มชาวนา 

ยังประสบปัญหาที่รวมถึงความต้องการสนับสนุนในเรื่องของ 

เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตข้าว จากปัญหาสำาคัญที่กล่าวมา 

ทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนำาเครื่องสีข้าวชุมชนมาใช้ในงานวิจัย  

ซึ่งจากเครื่องต้นแบบที่ ผู ้วิจัยได้ไปเห็นที่ตำาบลหนองคันทรง 

จังหวัดตราด แล้วหลังจากนั้นก็ได้กับมาพัฒนาเครื่องสีข้าวตัวใหม่

โดยใส่ไซโคลนเข้าไปเพื่อช่วยในการดูดรำา ซึ่งเครื่องต้นแบบจะไม่มี   

ในการพัฒนาเครื่องดังกล่าวจะใส่ระบบระบาย ความร้อนด้วยลม 

ที่ลูกหินขัดข้าวเปลือก เพื่อแก้ปัญหาข้าวต้องหยุดสีขณะท่ีส ี

ข้าวเปลือกนั้น จะเกิดความร้อนสูงมากที่ลูกหินขัดข้าวเปลือก 

การเกิดความร้อนนี้จะส่งผลกระทบให้ลูกหินขัดข้าวเปลือกขยาย 

ตัวขึ้น เกิดช่องว่างระหว่างข้าวเปลือกไหลผ่านลูกหินขัดข้าว 

เปลือกน้อยลง จึงทำาให้เป็นข้าวสารที่ผ่านการสีหักมาก ผู้ควบคุม 

เครื่องสีข้าว ต้องหยุดสี เพื่อให้ลูกหินขัดข้าวเปลือกเย็นลงก่อน 

จึงจะดำาเนินการสีข้าวสารได้ใหม่ จากปัญหาเครื่องสีข้าวต้นแบบ 

ดังกล่าว เมื่อแก้ไขโดยการใส่ระบบระบายความร้อนด้วยลม 

ขณะที่สีข้าวสาร ความร้อนที่ลูกหินขัดข้าวเปลือกจะไม่สูง เพราะ 

ถูกลมระบายออกไม ่ เกิดการขยายตัวลูกหินขัดข ้าวเปลือก 

ข้าวเปลือกก็ยังคงสีเป็นข้าวสารได้โดยไม่ต้องหยุดเครื่อง ส่งผล 

ให้สามารถพัฒนาได้สมรรถนะของเครื่องสีข้าว คือสีข้าวเปลือก 

ได้จาก 60 กิโลกรัม/ชั่วโมง เป็น 80 กิโลกรัม/ชั่วโมงและได ้

ประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าวชุมชนที่พัฒนาแล้ว สีข้าวเปลือกที่ม ี

แกลบปนร้อยละ 20 ลดลงไม่เกินร้อยละ 5 ผลผลิตจากงานวิจัย 

ที่เป็นเครื่องสีข้าวชุมชน ผู้วิจัยพิจารณาแล้วมีความเหมาะสมท่ีจะ 

แก้ปัญหาของกลุ่มชาวนาซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ 

ดังกล่าวให้หมดไปได้ เมื่อส้ินสุดงานวิจัยจะทำาให้กลุ่มชาวนา 

มีรายได้มากขึ้นมีความภาคภูมิใจในอาชีพของชาวนาจากการม ี

ตราสินค้าของท้องถิ่นตนเองผลิตเป็นข้าวสารถุง ขนาด 5 กิโลกรัม 

ออกวางจำาหน่าย ตามร้านค้าชุมชนของท้องถิ่นในแต่ละที ่

นอกจากนี้กลุ่มชาวนายังไม่ต้องซื้อข้าวสารมารับประทานเหมือน 

เช่นในอดีตและเกิดความรักท้องถิ่นของตนเอง

 

สมพล  ผลมูล, พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ, สินาด โกศลานันท์ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาเครื่องสีข้าวของสมาชิกกลุ่มชาวนา ตำาบล 

ตะปอน อำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีจากเครื่องต้นแบบของกลุ่ม 

ชุมชนหนองคันทรง จังหวัดตราด

 2. เพื่อออกแบบรรจุภัณฑ์ถุงข้าวสารขนาด 5 กิโลกรัม

 3. เพื่อศึกษาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเครื่องสีข้าว

อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย 
 อุปกรณ์ในการดำาเนินการวิจัย

  ในการทดสอบเครื่องสีข้าว และออกแบบภาชนะบรรจุ 

ข ้าวสาร ใช้วัสดุและอุปกรณ์สำาหรับการสี การทดสอบและ 

การอกกแบบดังนี้

  1.  ข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จากกลุ่มสมาชิก 

ชาวนาตำาบลตะปอน

  2.  นาฬิกาจับเวลายี่ห้อ TIMEX รุ่น INDIGLO

  3.  เครือ่งชัง่ ยีห้่อ ตุก๊ตาคู ่ประเทศไทยขนาด 60 กโิลกรมั

  4.  มิเตอร์วัดไฟยี่ห้อ OHRONOMETRIO ประเทศญี่ปุ่น

 วิธีดำาเนินการวิจัย

  วธิกีารวจิยัเพือ่การพฒันาเครือ่งสีข้าว การหาประสทิธภิาพ 

และสมรรถนะของเครื่องสีข้าว รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ถุง 

บรรจุข้าวสาร ประกอบด้วย 

  1) พัฒนาเครื่องสีข้าว จากเครื่องต้นแบบ 

  2) การทดสอบเครื่องสีข้าว 

  3) การออกแบบผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุข้าวสาร 

  4)  การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

ผลการวิจัย
 พัฒนาเครื่องสีข้าวจากเครื่องต้นแบบ

  การพฒันาเครือ่งสข้ีาว จากเครือ่งต้นแบบโดยพจิารณา 

จากการทดสอบเครื่องต้นแบบ การวิเคราะห์และประเมินผล 

การออกแบบเครื่องสีข้าวต้นแบบ

  1. การทดสอบเครือ่งต้นแบบ มกีารทดสอบประสทิธภิาพ 

ของการสีข้าว คือการนำาข้าวเปลือก 10 กิโลกรัมทำาการสีแยก 

แกลบ รำา ข้าวหัก และข้าวขาว สมรรถนะของการสีข้าวโดยการ 

นำาข้าวที่ได้มาคิดเป็นกิโลกรัมต่อชั่วโมงการทำางาน

  2. การวิเคราะห์และประเมิลผล จากการศึกษาปัญหา 

ของเครื่องสีข้าว จากเครื่องต้นแบบ และนำาผลที่ได้มาทำาการ 

วิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนั้นนำาผลการวิเคราะห์มาทำาการออกแบบ 

แล้วนำาข้อมูลจากการออกแบบมาสร้างเครื่องที่พัฒนา 

  3. การออกแบบเครื่องสีข้าวต้นแบบ การออกแบบ 

เครือ่งสข้ีาว ต้นแบบเกณฑ์สำาคญัในการออกแบบ คอื ก) การระบาย 

ความร้อนด้วยลมที่ลูกหินขัดข้าวเปลือก ข) การเกิดช่องว่าง 

ข้าวเปลือกไหลผ่านลูกหินขัดข้าวเปลือกทำาให้ข้าวสารที่ผ่านการ 

สีหัก  จึงมีรายระเอียดการออกแบบชุดโครงสร้างชุดไซโคลนดูดรำา 

มีรายระเอียดดังต่อไปนี้คือ

   1)  ชดุโครงสร้าง ชดุโครงสร้างเหล็กทำามาจากเหลก็ 

ฉากนำามาประกอบเป็นโครงสร้างขนาด กว้าง 580  มิลลิเมตร ยาว 

905 มิลลิเมตร สูง 925 มิลลิเมตร มีภาชนะใส่ข้าวเปลือกด้านบน 

มีทางออกแกลบด้านล่างของตัวโครงเครื่องสีข้าว มีทางออกของ 

ข้าวที่สีแล้วด้านล่างของตัวโครงเครื่องสีข้าว มีทางออกของ 

จมูกข้าว, ปลายข้าวที่ด้านข้างของโครงเครื่องสีข้าว

   2)  ชุดไซโคลนดูดรำา ชุดไซโคลนดูดรำา ตัวโคลง 

ทำามาจากโลหะแผ่นพับม้วนเป็นทรงกระบอกครึ่งส่วนบนต่อกับ 

โลหะแผ่นพับม้วนเป็นกรวยกลมครึ่งส่วนล่าง ไซโคลนดูดรำา 

ทำาหน้าที่ ทำาให้เกิดการหมุนวนของลมที่แรงและดูดรำามาด้วย 

ตกลงด้านล่างของไซโคลนดูดรำา ด้านล่างของไซโคลนเจาะรูต่อท่อ 

ไปยังลูกหินสีข้าวเพื่อดูดเอารำาออกไป ขณะเดียวกันก็จะดูดเอา 

ความร้อนออกมาด้วย ทำาให้ลูกหินสีข้าวร้อนน้อยลงการสีอย่าง 

ต่อเนื่องจะกระทำาได้ดีไม่ต้องหยุดพักเป็นระยะ ๆ ในการสี

การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าว 

  จากการพัฒนาข้างต้นก็ทำาการทดสอบประสิทธิภาพ

จากเครื่องต้นแบบที่ไม่มีไซโคลนดูดรำาและเครื่องสีข้าวจากเครื่องที่

พัฒนาที่มีไซโคลนดูดรำา ดังผลการทดสอบดังตาราง 1

สมพล  ผลมูล, พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ, สินาด โกศลานันท์ 
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20   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558

 
 

การทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองสีขาว  
  จากการพัฒนาขางตนก็ทําการทดสอบประสิทธิภาพจากเครื่องตนแบบที่ไมมีไซโคลนดูดรําและเครื่องสีขาวจาก
เครื่องที่พัฒนาที่มีไซโคลนดูดรํา ดังผลการทดสอบดังตาราง 1 
 
ตาราง  1  การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสีขาวจากเครื่องตนแบบที่ไมมีไซโคลนดูดรําและเครื่องสีขาวจากเครื่องที ่
            พัฒนาที่มีไซโคลนดูดรํา 
 

               
         รายละเอียด 

ไมมีไซโคลนดูดรํา มีไซโคลนดูดรํา 

 แกลบ รํา ขาว
หัก 

สูญเสีย
จากการสี 

ขาวสาร แกลบ รํา ขาว
หัก 

สูญเสีย
จากการสี 

ขาวสาร 

คร้ังที่ (กก.) (กก.) (กก.)  (กก.) (กก.) (กก.) (กก.)  (กก.) 
1 0.90 1.00 1.50 0.95 5.65 0.80 0.70 0.65 0.85 7.00 
2 1.05 0.80 1.45 0.90 5.80 0.70 0.75 0.60 0.90 7.05 
3 1.10 0.90 1.35 0.95 5.70 0.70 0.70 0.70 0.80 7.10 

คาเฉล่ีย 1.02 0.90 1.43 0.93 5.72 0.73 0.72 0.65 0.85 7.05 
ประสิทธิภาพ(รอยละ) 10.20 9.00 14.30 9.30 57.20 7.30 7.20 6.50 8.50 70.50 

หมายเหตุ   
 -  ขาวหักที่เกิดขึ้นจากการสี ในเครื่องสีขาวจะมีตัวคัดแยกขาวหักอยูทางดานลาง 
 -  การสูญเสียจากการสีขาว เกิดจากขาวที่ทําการสีมีการตกคางอยูในเครื่อง 
 (จากตาราง  1)  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสีขาวจากเครื่องตนแบบที่ไมมีไซโคลนดูดรํา  พบวาผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสีขาว 3 ครั้ง ไดแกลบคาเฉล่ียรวม คิดเปนรอยละ 10.20 ไดรําคาเฉล่ียรวม คิดเปนรอยละ 9.00 
ขาวหักคาเฉล่ียรวม คิดเปนรอยละ 14.30 คาสูญเสียจากการสี คิดเปนรอยละ 9.30  ขาวสารคาเฉล่ียรวม คิดเปนรอยละ 57.20 
และ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสีขาวจากเครื่องที่พัฒนาที่มีไซโคลนดูดรําทั้ง 3 ครั้งพบวา  ประสิทธิภาพของเครื่องสี
ขาว ไดแกลบคาเฉล่ียรวม คิดเปนรอยละ 7.30 ไดรําคาเฉล่ียรวม คิดเปนรอยละ 7.20 ขาวหักคาเฉล่ียรวม คิดเปนรอยละ 6.50 คา
สูญเสียจากการสี คิดเปนรอยละ 8.50 ขาวสารคาเฉล่ียรวม คิดเปนรอยละ 70.50  และจากการการทดสอบ พบวา ประสิทธิภาพ
ของเครื่องที่พัฒนาแลว  สามารถสีขาวไดผลดีกวาเครื่องตนแบบจากเดิมขาวสารอยูที่รอยละ 57.20 เพิ่มมาเปนรอยละ 70.50 
 การทดสอบหาสมรรถนะ 
  การทดสอบสมรรถนะของเครื่องตนแบบ คือ  การทดสอบสมรรถนะของเครื่องสีขาวจากเครื่องตนแบบที่ไมมี
ไซโคลนดูดรํา และเครื่องสีขาวจากเครื่องที่พัฒนาที่มีไซโคลนดูดรํา ผลการทดสอบดังตาราง 2 
ตาราง 2  การทดสอบสมรรถนะของเครื่องสีขาวจากเครื่องที่ไมมีไซโคลนดูดรําและที่มีไซโคลนดูดรํา 
 

รายละเอียด ไมมีไซโคลนดูดรํา มีไซโคลนดูดรํา 
1 2 3 คาเฉล่ีย 1 2 3 คาเฉล่ีย 

เวลา (นาที) 
ขาวสารรวม (กก.) 

7.50 
7.90 

7.50 
8.00 

7.55 
7.70 

7.51 
7.86 

6.20 
8.40 

6.30 
8.40 

6.10 
8.40 

6.20 
8.40 

สมรรถนะ (กก./ชม.) 63.20 64.00 61.60 62.88 81.55 80.00 83.16 81.55 

 
 
 (จากตาราง 2)  ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องสีขาวจากเครื่องที่ไมมีไซโคลนดูดรําและมีไซโคลนดูดรําทั้ง 3 ครั้ง
พบวา    สมรรถนะของเครื่องสีขาวที่ไมมีไซโคลนดูดรํา ที่ดีที่สุด คือการทดสอบครั้งที่ 2 ใชเวลา 7.50 นาที ขาวสารรวม 8.00 
กิโลกรัม มีสมรรถนะ 64.00 กิโลกรัมตอชั่วโมง และ สมรรถนะของเครื่องสีขาวมีไซโคลนดูดรํา ที่ดีที่สุด คือการทดสอบครั้งที่ 3 ใช
เวลา 6.10 นาที ขาวสารรวม 8.40 กิโลกรัม มีสมรรถนะ 83.16 กิโลกรัมตอชั่วโมง 

 
 

การทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองสีขาว  
  จากการพัฒนาขางตนก็ทําการทดสอบประสิทธิภาพจากเครื่องตนแบบที่ไมมีไซโคลนดูดรําและเครื่องสีขาวจาก
เครื่องที่พัฒนาที่มีไซโคลนดูดรํา ดังผลการทดสอบดังตาราง 1 
 
ตาราง  1  การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสีขาวจากเครื่องตนแบบที่ไมมีไซโคลนดูดรําและเครื่องสีขาวจากเครื่องที ่
            พัฒนาที่มีไซโคลนดูดรํา 
 

               
         รายละเอียด 

ไมมีไซโคลนดูดรํา มีไซโคลนดูดรํา 

 แกลบ รํา ขาว
หัก 

สูญเสีย
จากการสี 

ขาวสาร แกลบ รํา ขาว
หัก 

สูญเสีย
จากการสี 

ขาวสาร 

คร้ังที่ (กก.) (กก.) (กก.)  (กก.) (กก.) (กก.) (กก.)  (กก.) 
1 0.90 1.00 1.50 0.95 5.65 0.80 0.70 0.65 0.85 7.00 
2 1.05 0.80 1.45 0.90 5.80 0.70 0.75 0.60 0.90 7.05 
3 1.10 0.90 1.35 0.95 5.70 0.70 0.70 0.70 0.80 7.10 

คาเฉล่ีย 1.02 0.90 1.43 0.93 5.72 0.73 0.72 0.65 0.85 7.05 
ประสิทธิภาพ(รอยละ) 10.20 9.00 14.30 9.30 57.20 7.30 7.20 6.50 8.50 70.50 

หมายเหตุ   
 -  ขาวหักที่เกิดขึ้นจากการสี ในเครื่องสีขาวจะมีตัวคัดแยกขาวหักอยูทางดานลาง 
 -  การสูญเสียจากการสีขาว เกิดจากขาวที่ทําการสีมีการตกคางอยูในเครื่อง 
 (จากตาราง  1)  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสีขาวจากเครื่องตนแบบที่ไมมีไซโคลนดูดรํา  พบวาผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสีขาว 3 ครั้ง ไดแกลบคาเฉล่ียรวม คิดเปนรอยละ 10.20 ไดรําคาเฉล่ียรวม คิดเปนรอยละ 9.00 
ขาวหักคาเฉล่ียรวม คิดเปนรอยละ 14.30 คาสูญเสียจากการสี คิดเปนรอยละ 9.30  ขาวสารคาเฉล่ียรวม คิดเปนรอยละ 57.20 
และ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสีขาวจากเครื่องที่พัฒนาที่มีไซโคลนดูดรําทั้ง 3 ครั้งพบวา  ประสิทธิภาพของเครื่องสี
ขาว ไดแกลบคาเฉล่ียรวม คิดเปนรอยละ 7.30 ไดรําคาเฉล่ียรวม คิดเปนรอยละ 7.20 ขาวหักคาเฉล่ียรวม คิดเปนรอยละ 6.50 คา
สูญเสียจากการสี คิดเปนรอยละ 8.50 ขาวสารคาเฉล่ียรวม คิดเปนรอยละ 70.50  และจากการการทดสอบ พบวา ประสิทธิภาพ
ของเครื่องที่พัฒนาแลว  สามารถสีขาวไดผลดีกวาเครื่องตนแบบจากเดิมขาวสารอยูที่รอยละ 57.20 เพิ่มมาเปนรอยละ 70.50 
 การทดสอบหาสมรรถนะ 
  การทดสอบสมรรถนะของเครื่องตนแบบ คือ  การทดสอบสมรรถนะของเครื่องสีขาวจากเครื่องตนแบบที่ไมมี
ไซโคลนดูดรํา และเครื่องสีขาวจากเครื่องที่พัฒนาที่มีไซโคลนดูดรํา ผลการทดสอบดังตาราง 2 
ตาราง 2  การทดสอบสมรรถนะของเครื่องสีขาวจากเครื่องที่ไมมีไซโคลนดูดรําและที่มีไซโคลนดูดรํา 
 

รายละเอียด ไมมีไซโคลนดูดรํา มีไซโคลนดูดรํา 
1 2 3 คาเฉล่ีย 1 2 3 คาเฉล่ีย 

เวลา (นาท)ี 
ขาวสารรวม (กก.) 

7.50 
7.90 

7.50 
8.00 

7.55 
7.70 

7.51 
7.86 

6.20 
8.40 

6.30 
8.40 

6.10 
8.40 

6.20 
8.40 

สมรรถนะ (กก./ชม.) 63.20 64.00 61.60 62.88 81.55 80.00 83.16 81.55 

 
 
 (จากตาราง 2)  ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องสีขาวจากเครื่องที่ไมมีไซโคลนดูดรําและมีไซโคลนดูดรําทั้ง 3 ครั้ง
พบวา    สมรรถนะของเครื่องสีขาวที่ไมมีไซโคลนดูดรํา ที่ดีที่สุด คือการทดสอบครั้งที่ 2 ใชเวลา 7.50 นาที ขาวสารรวม 8.00 
กิโลกรัม มีสมรรถนะ 64.00 กิโลกรัมตอชั่วโมง และ สมรรถนะของเครื่องสีขาวมีไซโคลนดูดรํา ที่ดีที่สุด คือการทดสอบครั้งที่ 3 ใช
เวลา 6.10 นาที ขาวสารรวม 8.40 กิโลกรัม มีสมรรถนะ 83.16 กิโลกรัมตอชั่วโมง 

ตาราง 1 การทดสอบประสทิธภิาพของเครือ่งสข้ีาวจากเครือ่งต้น 

  แบบที่ไม่มีไซโคลนดูดรำาและเครื่องสีข้าวจากเครื่องที ่

  พัฒนาที่มีไซโคลนดูดรำา

หมายเหตุ

 - ข้าวหกัทีเ่กดิขึน้จากการส ีในเครือ่งสข้ีาวจะมตีวัคัดแยก 

ข้าวหักอยู่ทางด้านล่าง

 - การสูญเสียจากการสีข้าว เกิดจากข้าวท่ีทำาการสีม ี

การตกค้างอยู่ในเครื่อง 

 (จากตาราง 1) ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสี 

ข้าวจากเครื่องต้นแบบที่ไม่มีไซโคลนดูดรำา พบว่าผลการทดสอบ 

ประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าว 3 ครั้ง ได้แกลบค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็น 

ร้อยละ 11.30 ได้รำาค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 10.00 ข้าวหัก 

ค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 18.30 ข้าวสารค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็น 

ร้อยละ 60.30 และ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าว 

จากเครื่องที่พัฒนาที่มีไซโคลนดูดรำาทั้ง 3 ครั้งพบว่า ประสิทธิภาพ 

ของเครื่องสีข้าว ได้แกลบค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 8.00 ได้รำา 

ค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 8.00 ข้าวหักค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็น 

ร้อยละ 11.30 ข้าวสารค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 72.60 และ 

จากการการทดสอบ พบว่า ประสิทธิภาพของเครื่องที่พัฒนาแล้ว 

สามารถสีข้าวได้ผลดีกว่าเครื่องต้นแบบจากเดิมข้าวสารอยู ่ท่ี 

ร้อยละ 60.30 เพิ่มมาเป็นร้อยละ72.60

 การทดสอบหาสมรรถนะ

  การทดสอบสมรรถนะของเครื่ องต ้นแบบ คือ 

การทดสอบสมรรถนะของเครื่องสีข้าวจากเครื่องต้นแบบที่ไม่มี 

ไซโคลนดูดรำา และเครื่องสีข้าวจากเครื่องที่พัฒนาที่มีไซโคลนดูดรำา  

ผลการทดสอบดังตาราง 2

 (จากตาราง 2) ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องสีข้าว 

จากเครื่องที่ไม่มีไซโคลนดูดรำาและมีไซโคลนดูดรำาทั้ง 3 ครั้ง 

พบว่า สมรรถนะของเครื่องสีข้าวที่ไม่มีไซโคลนดูดรำา ที่ดีที่สุด คือ

การทดสอบครั้งที่ 2 ใช้เวลา 7.50 นาที ข้าวสารรวม 8.00 กิโลกรัม 

คิดเป็นร้อยละ 64.00 และ สมรรถนะของเครื่องสีข้าวมีไซโคลน 

ดูดรำา ที่ดีที่สุด คือการทดสอบครั้งที่ 3 ใช้เวลา 6.10 นาที ข้าวสาร 

รวม 8.40 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 83.16

ตาราง 2  การทดสอบสมรรถนะของเครื่องสีข้าวจากเครื่องที่ไม่มีไซโคลนดูดรำาและที่มีไซโคลนดูดรำา

สมพล  ผลมูล, พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ, สินาด โกศลานันท์ 
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   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558   21

 ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุข้าวสาร 

ตาราง 3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุถุงข้าวสาร

 
 

 

 
 ผลการออกแบบผลิตภัณฑถุงบรรจุขาวสาร  
ตาราง 3  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับเพศของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑบรรจุถุง 
             ขาวสาร 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 37 74.00 
หญิง 13 26.00 

  
 (จากตาราง  3)  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  จํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 74 รองลงมาเปน
เพศหญิงจํานวน 13 คน  คิดเปน รอยละ 26 
 
 
ตาราง  4  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับอาชีพของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑบรรจุ 
               ถุงขาวสาร 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 40.00 

ชาวนา 17 34.00 
อ่ืนๆ 13 26.00 

        (จากตาราง  4 )  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จํานวน 20 คน  คิดเปน รอย

ละ 40.00 
 
ตารางที่ 5  ผลความพึงพอใจในรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑบรรจุถุงขาวสาร กลุมชาวนา ตําบล 
               ตะปอน  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 
 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ  

X  S.D. แปลผล 
1 . ดานความสามารถรองรับบรรจุภัณฑ   

1.1 ความเหมาะสมขนาดของบรรจุภัณฑ 4.20 0.69 ความพึงพอใจมากที่สุด 

1.2 ความแข็งแรง หรือความแนนหนาที่สามารถรองรับสินคาได 4.20 0.65 ความพึงพอใจมากที่สุด 
1.3 ความคงทนของบรรจุภัณฑ 4.13 0.76 ความพึงพอใจมาก 
2. ความสามารถส่ือประชาสัมพันธและความสวยงาม 
2.1 สัญลักษณบนบรรจุภัณฑส่ือความหมายความเหมาะสมของ
สินคา 

4.28 0.60 ความพึงพอใจมากที่สุด 

2.2 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ 4.20 0.65 ความพึงพอใจมากที่สุด 
2.3 ขอความที่เปนจุดขาย เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 4.10 0.67 ความพึงพอใจมาก 
2.4 ความครบถวนของขอมูลบนฉลาก 4.33 0.66 ความพึงพอใจมากที่สุด 
2.5 ความโดดเดนของบรรจุภัณฑเม่ือวางปนกับสินคาคูแขง 4.25 0.63 ความพึงพอใจมากที่สุด 
3. ความสะดวกสบายตอการผลิตการบรรจุ การขนสง และการใชสอย/อื่นๆ 

  3.1 สะดวกตอการผลิต 4.28 0.60 ความพึงพอใจมากที่สุด 

 
 

 

 
 ผลการออกแบบผลิตภัณฑถุงบรรจุขาวสาร  
ตาราง 3  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับเพศของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑบรรจุถุง 
             ขาวสาร 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 37 74.00 
หญิง 13 26.00 

  
 (จากตาราง  3)  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  จํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 74 รองลงมาเปน
เพศหญิงจํานวน 13 คน  คิดเปน รอยละ 26 
 
 
ตาราง  4  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับอาชีพของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑบรรจุ 
               ถุงขาวสาร 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 40.00 

ชาวนา 17 34.00 
อ่ืนๆ 13 26.00 

        (จากตาราง  4 )  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จํานวน 20 คน  คิดเปน รอย

ละ 40.00 
 
ตารางที่ 5  ผลความพึงพอใจในรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑบรรจุถุงขาวสาร กลุมชาวนา ตําบล 
               ตะปอน  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 
 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ  

X  S.D. แปลผล 
1 . ดานความสามารถรองรับบรรจุภัณฑ   

1.1 ความเหมาะสมขนาดของบรรจุภัณฑ 4.20 0.69 ความพึงพอใจมากที่สุด 

1.2 ความแข็งแรง หรือความแนนหนาที่สามารถรองรับสินคาได 4.20 0.65 ความพึงพอใจมากที่สุด 
1.3 ความคงทนของบรรจุภัณฑ 4.13 0.76 ความพึงพอใจมาก 
2. ความสามารถส่ือประชาสัมพันธและความสวยงาม 
2.1 สัญลักษณบนบรรจุภัณฑส่ือความหมายความเหมาะสมของ
สินคา 

4.28 0.60 ความพึงพอใจมากที่สุด 

2.2 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ 4.20 0.65 ความพึงพอใจมากที่สุด 
2.3 ขอความที่เปนจุดขาย เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 4.10 0.67 ความพึงพอใจมาก 
2.4 ความครบถวนของขอมูลบนฉลาก 4.33 0.66 ความพึงพอใจมากที่สุด 
2.5 ความโดดเดนของบรรจุภัณฑเม่ือวางปนกับสินคาคูแขง 4.25 0.63 ความพึงพอใจมากที่สุด 
3. ความสะดวกสบายตอการผลิตการบรรจุ การขนสง และการใชสอย/อื่นๆ 

  3.1 สะดวกตอการผลิต 4.28 0.60 ความพึงพอใจมากที่สุด 

 (จากตาราง  3)  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จำานวน 37 คน  คดิเป็นร้อยละ 74 รองลงมาเป็นเพศหญงิจำานวน 

13 คน  คิดเป็น ร้อยละ 26

ตาราง 4 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุถุงข้าวสาร

 (จากตาราง 4 ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำานวน 20 คน คิดเป็น ร้อยละ 40.00

ตาราง 5 ผลความพงึพอใจในรปูแบบของการออกแบบผลติภณัฑ์บรรจถุงุข้าวสาร กลุ่มชาวนา ตำาบลตะปอน  อำาเภอขลงุ  จงัหวดัจนัทบรุี

 
 

 

 
 ผลการออกแบบผลิตภัณฑถุงบรรจุขาวสาร  
ตาราง 3  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับเพศของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑบรรจุถุง 
             ขาวสาร 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 37 74.00 
หญิง 13 26.00 

  
 (จากตาราง  3)  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  จํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 74 รองลงมาเปน
เพศหญิงจํานวน 13 คน  คิดเปน รอยละ 26 
 
 
ตาราง  4  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับอาชีพของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑบรรจุ 
               ถุงขาวสาร 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 40.00 

ชาวนา 17 34.00 
อ่ืนๆ 13 26.00 

        (จากตาราง  4 )  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จํานวน 20 คน  คิดเปน รอย

ละ 40.00 
 
ตารางที่ 5  ผลความพึงพอใจในรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑบรรจุถุงขาวสาร กลุมชาวนา ตําบล 
               ตะปอน  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 
 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ  

X  S.D. แปลผล 
1 . ดานความสามารถรองรับบรรจุภัณฑ   

1.1 ความเหมาะสมขนาดของบรรจุภัณฑ 4.20 0.69 ความพึงพอใจมากที่สุด 

1.2 ความแข็งแรง หรือความแนนหนาที่สามารถรองรับสินคาได 4.20 0.65 ความพึงพอใจมากที่สุด 
1.3 ความคงทนของบรรจุภัณฑ 4.13 0.76 ความพึงพอใจมาก 
2. ความสามารถส่ือประชาสัมพันธและความสวยงาม 
2.1 สัญลักษณบนบรรจุภัณฑส่ือความหมายความเหมาะสมของ
สินคา 

4.28 0.60 ความพึงพอใจมากที่สุด 

2.2 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ 4.20 0.65 ความพึงพอใจมากที่สุด 
2.3 ขอความที่เปนจุดขาย เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 4.10 0.67 ความพึงพอใจมาก 
2.4 ความครบถวนของขอมูลบนฉลาก 4.33 0.66 ความพึงพอใจมากที่สุด 
2.5 ความโดดเดนของบรรจุภัณฑเม่ือวางปนกับสินคาคูแขง 4.25 0.63 ความพึงพอใจมากที่สุด 
3. ความสะดวกสบายตอการผลิตการบรรจุ การขนสง และการใชสอย/อื่นๆ 

  3.1 สะดวกตอการผลิต 4.28 0.60 ความพึงพอใจมากที่สุด 

 
 

  3.2 สะดวกตอการบรรจุ 4.38 0.70 ความพึงพอใจมากที่สุด 
  3.3 สะดวกตอการขนสง 4.28 0.64 ความพึงพอใจมากที่สุด 
  3.4 ชื่อเสียงที่ชุมชนจะไดรับเม่ือมีผลิตภัณฑขาวเปน 
        ของชุมชนเอง 

4.23 0.66 ความพึงพอใจมากที่สุด 

  3.5 สภาพบรรจุภัณฑเหมาะกับการเก็บรักษา  4.33 0.57 ความพึงพอใจมากที่สุด 
  3.6 สภาพบรรจุภัณฑเหมาะกับขนาดการบรรจุ 4.33 0.80 ความพึงพอใจมากที่สุด 
รวม 4.25 0.59 ความพึงพอใจมากที่สุด 

  
 (จากตาราง 5)  แสดงวาความพึงพอใจรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑบรรจุถุงขาวสาร กลุมชาวนา ตําบลตะปอน 
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( X =4.25) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึง
พอใจรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑบรรจุถุงขาวสาร กลุมชาวนา ตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  มีคาความพึง
พอใจมากที่สุด  ( X  =4.38) คือ ความสะดวกตอการบรรจุ    

 
ผลการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
  การวิเคราะหเศรษฐศาสตรวิศวกรรมแบงตัวประกอบในการวิเคราะหเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเปน 3 ดาน คือ ดาน
คาใชจายในการดําเนินการ   ดานจุดคุมทุนของเครื่องสีขาว    ดานระยะเวลาในการคืนทุนของเครื่องสีขาว 

1. คาใชจายในการดําเนินการ 
   คาใชจายทั้งหมด (AC) = ตนทุนคงที่ (FC) + คาตนทุนผันแปร (VC) 
       = 10,280 + 37,700 
       = 49,980  บาท/ป 
 
  2.   จุดคุมทุนของเคร่ืองสีขาว 
   กําหนดใหคาจางใชเครื่องสีขาว  1.5 บาท/กิโลกรัม  และภายในระยะเวลา 1 ป เครื่องทํางาน  
150 x 6 = 900 ชั่วโมง สมรรถนะของเครื่องสีขาวได  80  กิโลกรัม/ชั่วโมง ฉะน้ัน เครื่องสีขาวสามารถสีขาวได 72,000 กิโลกรัม/
ป 
    BEPS   = FC / (SUU - VCU) 
       = 10,820 / {1.5 – (49,980 / 72,000)}  
    ดังน้ันจุดคุมทุนของเครื่องสีขาว = 13,424  กก. /ป 
 
  3.   ระยะเวลาในการคืนทุนของเคร่ืองสีขาว 
   จากรายไดในการรับจางใชเครื่องสีขาวราคา   =  1.50 บาท/กก. และใน 1 ป เครื่องสีขาวได 72,000 กก. จึง
มีรายได  1.5 x 72,000   =   108,000 บาท/ป 
    PBP   = MC / P 
    กําไร (P)   = รายได (R) – คาใชจายทั้งหมด (AC) 
       = 108,000  – 49,980    
      =   58,020 บาท 
   ดังน้ัน 
             ระยะเวลาในการคืนทุน (PBP)  =   คาใชจายในการสรางเครื่อง (MC) / กําไร (P) 
                               =   80,000 /58,020 
                             =   1.38 ป หรือ ประมาณ 1 ป 4 เดือน  
      

 จากการวิเคราะหเศรษฐศาสตรวิศวกรรม ถาหากราคาเครื่องสีขาวมีราคา 80,000 บาท รับจางสีขาวราคา 1.50 บาท/
กก. จุดคุมทุนจะอยูที่การผลิต 13,424 กก./ป และสามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลา 1 ป 4 เดือน 

 

 (จากตาราง 5) แสดงว่าความพึงพอใจรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุถุงข้าวสาร กลุ่มชาวนา ตำาบลตะปอน อำาเภอขลุง  

จังหวัดจันทบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (X = 4.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจรูปแบบของ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุถุงข้าวสาร กลุ่มชาวนา ตำาบลตะปอน อำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด  (X = 4.38) 

คือ ความสะดวกต่อการบรรจุ   

สมพล  ผลมูล, พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ, สินาด โกศลานันท์ 
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ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

 การวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมแบ่งตวัประกอบในการ

วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเป็น 3 ด้าน คือ ด้านค่าใช้จ่ายใน

การดำาเนนิการ ด้านจดุคุม้ทนุของเครือ่งสข้ีาว ด้านระยะเวลาในการ

คืนทุนของเครื่องสีข้าว

 1. ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (AC) = ต้นทนุคงที ่(FC) + ค่าต้นทนุ 

       ผันแปร (VC)

      = 10,280 + 37,700

      = 49,980  บาท/ปี

 2. จุดคุ้มทุนของเครื่องสีข้าว

 กำาหนดให้ค่าจ้างใช้เครื่องสีข้าว 1.5 บาท/กิโลกรัม และ 

ภายในระยะเวลา 1 ปี เครื่องทำางาน 150 x 6 = 900 ชั่วโมง 

สมรรถนะของเครื่องสีข้าวได้ 80 กิโลกรัม/ชั่วโมง ฉะนั้น เครื่องสี 

ข้าวสามารถสีข้าวได้ 72,000 กิโลกรัม/ปี

 BEPS =  FC / (SUU - VCU)

   =  10,820 / {1.5 - (49,980 / 72,000)} 

 ดังนั้นจุดคุ้มทุนของเครื่องสีข้าว  = 13,424  กก. /ปี

 3. ระยะเวลาในการคืนทุนของเครื่องสีข้าว

 จากรายได้ในการรับจ้างใช้เครื่องสีข้าวราคา = 1.50 

บาท/กก. และใน 1 ปี เครื่องสีข้าวได้ 72,000 กก. จึงมีรายได้ 

1.5 x 72,000 = 108,000 บาท/ปี

 PBP =  MC / P

     กำาไร (P) = รายได้ (R) - ค่าใช้จ่ายทัง้หมด (AC)

      = 108,000 - 49,980   

      = 58,020 บาท

 ดังนั้น

ระยะเวลาในการคืนทุน (PBP) = ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่อง 

       (MC) / กำาไร (P)

              = 80,000 /58,020

        = 1.38 ปี หรือ ประมาณ 1 ปี

       4 เดือน

 

 จากการวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม ถ้าหากราคาเครือ่ง

สีข้าวมีราคา 80,000 บาท รับจ้างสีข้าวราคา 1.50 บาท/กก. จุดคุ้ม

ทุนจะอยู่ที่การผลิต 13,424 กก./ปี และสามารถคืนทุนได้ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน

สรุปและอภิปรายผล 

 การทดสอบเคร่ืองสีข้าวต้นแบบ จะสรุปผลการทดสอบและ 

วิจารณ์ด้านประสิทธิภาพเครื่องสีข้าวที่ไม่มีไซโลดูดรำา สมรรถนะ

เครื่องสีข้าวที่ไม่มีไซโลดูดรำา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. เครื่องสีข้าวที่ไม่มีไซโลดูดรำา

 เครื่องสีข้าวที่ไม่มีไซโลดูดรำา จะทดสอบและวิจารณ์ด้าน 

ประสิทธิภาพ สมรรถนะการสี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1) ประสิทธิภาพเครื่องสีข้าวที่ไม่มีไซโลดูดรำา พบว่า 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าว 3 ครั้ง ได้แกลบ 

ค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 11.30 ได้รำาค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็น 

ร้อยละ 10.00 ข้าวหักค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 18.30 กิโลกรัม 

ข้าวสารค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 60.30

  จากการทดสอบพบว่า ข้าวสารทีไ่ด้จากการสด้ีวยเครือ่ง 

สีข้าวที่ไม่มีไซโคลนดูดรำา จะได้ข้าวสารรวมน้อย เนื่องจากข้าวสาร 

บางส่วนเกิดการหัก 

  2) สมรรถนะเครื่องสีข้าวที่ไม่มีไซโลดูดรำา การทดสอบ

สมรรถนะของเครื่องสีข้าวจากเครื่องที่ไม่มีไซโคลนดูดรำาทั้ง 3 ครั้ง

พบว่า สมรรถนะของเครื่องสีข้าวที่ไม่มีไซโคลนดูดรำา ที่ดีที่สุด คือ 

การทดสอบครั้งที่ 2 ใช้เวลา 7.50 นาที ข้าวสารรวม 8.00 กิโลกรัม 

คิดเป็นร้อยละ 64.00

  จากการทดสอบพบว่า ในการสีข้าวด้วยเคร่ืองท่ีไม่มี 

ไซโลดูดรำา จะใช้เวลาสีนาน และปริมาณข้าวสารรวมที่ได้น้อย

 เครื่องสีข้าวที่ทำาการพัฒนา

  การทดสอบเครื่องสีข ้าวที่พัฒนาแล้ว จะสรุปผล 

การทดสอบและวิจารณ์ด้านประสิทธิภาพเครื่องสีข้าวท่ีมีไซโล 

ดูดรำา สมรรถนะเครื่องสีข้าวที่มีไซโลดูดรำา ดังรายละเอียดต่อไปนี้     

  1) ประสิทธิภาพเครื่องสีข้าวที่มีไซโลดูดรำา ผลการ 

ทดสอบประสทิธภิาพของเครือ่งสข้ีาวจากเครือ่งทีพ่ฒันาทีม่ไีซโคลน 

ดูดรำาทั้ง 3 ครั้งพบว่า ประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าว ได้แกลบ 

ค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 8.00 ได้รำาค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็น 

ร้อยละ 8.00 ข้าวหักค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 11.30 กิโลกรัม 

ข้าวสารค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 72.60

  จากการทดสอบพบว่า  ข้าวสารทีไ่ด้จากการสด้ีวยเครือ่ง

สีข้าวทีม่ไีซโลดดูรำา จะได้ข้าวสารรวมมาก เนือ่งจากข้าวสารบางส่วน

ที่เกิดการหักมีปริมาณน้อย 

  2)  สมรรถนะเครื่องสีข้าวที่มีไซโลดูดรำา สมรรถนะ 

ของเครื่องสีข้าวมีไซโคลนดูดรำา ที่ดีที่สุด คือการทดสอบครั้งที่ 3 

ใช้เวลา 6.10 นาที ข้าวสารรวม 8.40 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 

83.16

สมพล  ผลมูล, พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ, สินาด โกศลานันท์ 
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 การออกแบบผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุข้าวสาร

  ได้มกีารสำารวจความพงึพอใจในรปูแบบของการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์บรรจุถุงข้าวสาร กลุ่มชาวนา ตำาบลตะปอน อำาเภอขลุง  

จังหวัดจันทบุรี จำานวน 50 คน ได้ผลการสำารวจ คือ ความพึงพอใจ 

รูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุถุงข้าวสาร โดยภาพรวม

อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (X = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าความพึงพอใจรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

บรรจุถุงข้าวสาร มีค่าความพึงพอใจมากท่ีสุด (X = 4.38) คือ 

ความสะดวกต่อการบรรจุ เพื่อนำาข้อมูล มาใช้ในการออกแบบตรง 

ความต้องการของผู้ใช้งานจริง 

 วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

        การสร้างเครื่องต้นแบบ ราคาเครื่องสีข้าวมีราคา 

80,000 บาท รับจ้างสีข้าวราคา 1.50 บาท/กก. จุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ 

การผลิต 13,424 กก./ปี และสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา  

1 ปี 4 เดือน

ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะจากการวจิยั  สามารถสรปุและวจิารณ์ประเดน็ 

สำาคัญได้ดังนี้ คือ

  1. ในการสีข้าว ควรนำาข้าวเปลือกที่มีปริมาณความ 

ชื้นตำ่า มาใช้ในการสี เนื่องจากความชื้นของข้าวจะมีผลทำาให ้

ข้าวสารที่ได้เกิดการหัก

        2. ในการออกแบบผลิตภัณฑ ์ ถุงบรรจุข ้าวสาร 

ควรออกแบบให้มีขนาดที่แตกต่างกัน 
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 หนองคันทรง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www. 

 google.com/?gws_rd=ssl#q (วันท่ีค ้นข ้อมูล 5 

 เมษายน 2554)

ชูเกียรติ กาญจนภรางกูร สุวัฒน์ชัย ไชยพันธ์ และสุคนรัตน ์

 ศรีมงคล. 2551. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพิ่มมูลค่า 

 ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผู้วิจัยได้คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 

 ในท ้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา. ปริญญานิพนธ ์

 คณะออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน.

นิทัศน์ ตั้งพินิจกุล. 2547. การวิจัยและพัฒนาเครื่องสีข้าว 

 ขนาดเลก็. สถาบนัวจิยัเกษตรวศิวกรรม กรมวชิาการเกษตร  

 กรุงเทพฯ

บันลือ ทิพย์พิมพ์วงศ์ และศิริพงศ์ เสาร์วงค์. 2542. เครื่องสี 

 ข ้าวกล้องขนาดเล็ก. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร 

 มหาบณัฑติ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื.

ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต 

 ภาคตะวันออกฉียงเหนือ. เครื่องสีข้าวครอบครัว.

มณฑลี  ศาสนนันทร ์ .  2550. การออกแบบผลิตภัณฑ์ .  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รุ ่งเรือง กาลศิริศิลป์. 2553. เครื่องจักรกลการเกษตร 2.   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ลัดดา โศภนรัตน์. 2546. อิทธิพลของการออกแบบบรรจุภัณฑ ์

 ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร :  

 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.

วันชัย  วิจิรวนิช และ ชอุ่ม พลอยมีค่า. 2538. เศรษฐศาสตร์ 

 วิศวกรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศรีวัย สิงหคเชนทร์ วิบูลย์ เทเพนทร์ ไมตรี แนวพานิช และสุภัทร 

 หนูสวัสดิ์ 2536. ออกแบบเครื่องสีข ้าวขนาด 300 

 กก./ชม. กรุงเทพฯ :กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ศักดา  อินทรชัย และ คณะ . (ม.ป.ป.) เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก 

 เคลื่อนย้ายได้.  ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและ 

 พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเกษตร 

 กลวิธาน. 

สราญจิต หรุ ่นขำา. 2550. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ 

 จากข้าวประเภทขนมหวานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

 ทุ่งสวน ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดกำาแพงเพชร.  

 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 กำาแพงเพชร.

สุวัฒน์ สงวนเขียว สัมพันธ์ คงเจริญ และนิพนธ์ จงไพศาลสกุล.  

 2544. เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก. วิทยานิพนธ์วิศวกรรม 

 ศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

 พระนครเหนือ.

สำานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี . พระราช 

 บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547.

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  

 2553. การประยุกต์ใช ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. 

 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.oae.go.th/ 

 ewt_news. php?nid=6582 (วันที่ค้นข้อมูล 23 ตุลาคม  

 2555)

สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2555.  

 มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 4004-2555. สำานักงาน 

 มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.  กรุงเทพฯ

องค์การบริหารส่วนตำาบลตะปอน. (ม.ป.ป.). รายชื่อกลุ ่ม 

 เกษตรกรชาวนากลุ ่มข้าวชุมชน เพื่อเกษตรอินทรีย ์

 ตำาบลตะปอน  อำาเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 

สมพล  ผลมูล, พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ, สินาด โกศลานันท์ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

24   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558

องค์การบริหารส่วนตำาบลตะปอน. 2549. ข้อมูลพ้ืนฐานตำาบล 

 ตะปอน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www. 

 abt-tapon.net/index.php?lay=show&ac=article 

 &Id=312543 (วันที่ค้นข้อมูล 23 ตุลาคม 2555)

อภินันท์ ใจกว้าง,สมบูรณ์ สารสิทธ์ิและธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ.  

 2553. การสร้างและทดสอบเครื่องสีข้าวกล้องชุมชน 

 ชนิดลูกยางคู่. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

เฉลมิพล แก้วพะเนาว์, มงคล คธาพนัธ และนคิม เรไร. การออกแบบ 

 เครื่องสีข้าวกล้องขนาดครอบครัว. วารสารวิจัยและ 

 ฝึกอบรม, 10(2),83-84

สมพล  ผลมูล, พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ, สินาด โกศลานันท์ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558   25

การประยุกต์ใช้สเตรนเกจวัดนำ้าหนักวัตถุบนพื้นเอียง

The Application of Strain Gauge Weighted Object on an Inclined Plane 

ณัฏฐิกา  สมัยมงคล, ชีวะ  ทัศนา 

สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาชุดทดลองสำาหรับศึกษากฎข้อที่หนึ่งของนิวตันและแรงในแนวตั้งฉากด้วย การชั่งนำ้าหนัก 

ของวัตถุบนพื้นเอียงที่ทำาจากไม้ขนาด 15.0 x 50.0 เซนติเมตร โดยใช้สเตนเกจเป็นเครื่องชั่ง ผลการทดลอง ชั่งตุ้มนำ้าหนักมาตรฐานมวล  

100 กรัม และ 200 กรัม โดยทำาการปรับมุมของพื้นไม้ให้เอียงทำามุม θ ต่าง ๆ กับแนวระนาบ พบว่า ที่มุม 15 องศา ถึง 60 องศา 

ชุดทดลองของเราสามารถชั่งนำ้าหนักของวัตถุได้สอดคล้องกับค่าที่ได้จากการคำานวณ ซึ่งนำ้าหนักของวัตถุทั้งสอง (w1และ w2) มีค่า 

ลดลงตามการเพิ่มข้ึนของมุม ซ่ึงสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้เป็น w1 = 100cosθ และ w2  = 200cosθ  

ตามลำาดับ ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่านำ้าหนักของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับมุมของพื้นเอียงและเป็นไปตามแรงในแนวตั้งฉาก 

N = mg cosθ ซ่ึงผลการทดลองจากเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการคำานวณทางทฤษฎี พบว่าทั้งสองค่ามีความใกล้เคียง 

และแม่นยำาอย่างยิ่ง

คำาสำาคัญ : พื้นเอียง, สเตรนเกจ, แรงในแนวตั้งฉาก, นำ้าหนัก

Abstract
 In this study, we design and develop an experimental apparatus to study the Newton’s first law and the 

normal force. The weight of an objects that were laying on an inclined plane wooden, a size of 15.0 x 50.0 cm, 

was measured by using strain gauge. Our experimental results showed that the weight of objects depended 

strongly on the inclined angle in the range of 15 to 60 degrees. The relevant results exhibited the decreasing 

weight of an object with increasing inclined angle. Moreover, the weight was evaluated as a function of an 

inclined angles  θ, the relation of weight and inclined angle could expressed as w1 = 100cosθ  for m = 100g 

and w2  = 200cosθ  for m = 200g. Therefore, we can conclude that, the change of weight depends on an angle 

of the inclined plane, so we could define that w = mg cosθ. Furthermore, we can see that it is in line with 

the normal force N = mg cosθ. The theoretical calculated result and experimental values are in good 

agreement.

Keywords : Inclined plane, Strain gauge, Normal force, Weight

ณัฏฐิกา  สมัยมงคล, ชีวะ  ทัศนา 
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สมบัติความเฉื่อยของวัตถุ หน่วยของมวลคือ กิโลกรัม ส่วนนำ้าหนัก 
คือแรงที่กระทำาต่อวัตถุจากการดึงดูดของโลกหรือวัตถุใหญ่ 
หน่วยของนำ้าหนักคือ นิวตัน ในการคำานวณทางฟิสิกส์เราจะใช้ค่า 
ความเร่งเน่ืองจากแรงดึงดูดของโลกที่ 9.80 เมตรต่อวินาที 
กำาลังสอง นำ้าหนักของวัตถุแปรเปลี่ยนจากตำาแหน่งหนึ่งไปยังอีก 
ตำาแหน่งหนึ่ง แต่มวลไม่เปลี่ยน โดยทั่วไปวิธีวัดมวลที่ง่ายท่ีสุดคือ 
การวัดนำ้าหนักซ่ึงมักเป็นการเปรียบเทียบกับก้อนมาตรฐาน 
ถ้าวัตถุมีนำ้าหนักเท่ากัน ณ ตำาแหน่งหนึ่งก็จะมีมวลเท่ากันด้วย  
อย่างไรก็ตามการทดลองที่แม่นยำามากได้สรุปว่าปริมาณทั้งสอง 
เป็นปริมาณเดียวกัน (ยัง, ฮิวด์ ดี. และฟรีดแมน, โรเจอร์ เอ. 2547 
: 104-106) การศึกษาในวิชาฟิสิกส์พบว่าถ้าเรานำาวัตถุไปวางบน 
พื้นเอียงในมุมที่แตกต่างกันจะส่งผลให้ค่าที่อ ่านได้จากตาชั่ง 
แตกต่างกันด้วย แสดงให้เห็นว่ามุมในการชั่งนำ้าหนักของวัตถุมีผล 
ต่อนำ้าหนักของวัตถุที่วัดได้จากเครื่องชั่ง (โซเบลล์.  2011)
 ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ผู ้เรียนจะต้องเรียนรู ้ด้วยการคิด และ 
ปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ 
จึงจะต้องมีสื่อการสอนที่ช ่วยกระตุ ้นให้ผู ้ เรียนเกิดการสร้าง 
สถานการณ์การเรียนรู ้ การพัฒนาศักยภาพในการคิดเพิ่มพูน 
ทักษะประสบการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาชุดทดลอง 
ในวิชาฟิสิกส์เพื่อเสริมความรู้ให้ผู ้เรียนได้เข้าใจในทฤษฎีในวิชา 
ฟิสิกส์มากขึ้น โดยเลือกศึกษาการชั่งนำ้าหนักของวัตถุบนพื้นเอียง
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วเข้าใจในเรื่องมวลและนำ้าหนักมากขึ้น 
ในการทำาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้สเตรนเกจ ซึ่งเป็นอุปกรณ ์
ที่ทำาหน้าที่วัดแรงกดของวัตถุ โดยจะถูกต่อเข้ากับโหลดเซลล์และ 
นำาไปใช้งานร่วมกับเครื่องชั่งดิจิตอล (ปริญญา รจนา.  ม.ป.ป: 1-2) 
นำามาสร้างเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยในการชัง่นำา้หนกัของวตัถบุนพืน้เอียง 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นนำ้าหนักที่เปลี่ยนแปลงตามมุมของพื้นเอียง  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. ออกแบบและพัฒนาชุดทดลองพื้นเอียงที่สามารถวัด 
นำ้าหนักวัตถุขณะอยู่บนพื้นเอียงได้โดยใช้สเตรนเกจ
 2. เปรยีบเทยีบนำา้หนกัวตัถทุีอ่่านได้จากชดุทดลองพืน้เอยีง 
ที่พัฒนาขึ้นกับนำ้าหนักจากการคำานวณ

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีใ้ช้ชดุการทดลองพืน้เอยีงทีอ่อกแบบขึน้โดยใช้ 
สเตรนเกจที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดแรงกดจากวัตถุขณะ อยู่บนพื้น 
เอียงซ่ึงประกอบด้วยฐานทำาจากไม้ขนาด 25.0×50.0 เซนติเมตร 
พื้นเอียงขนาด 15.0×50.0 เซนติเมตรจำานวน 1 แผ่น โดยสามารถ 
ปรับมุมได้ตั้งแต่ 0 ถึง 60 องศา และติดตั้งเครื่องชั่งนำ้าหนักที่ม ี
สเตรนเกจทำาหน้าที่รับแรงกดของวัตถุพื้นเอียงเพื่อใช้ในการชั่ง 

นำ้าหนักวัตถุ โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการวิจัยดังนี้

บทนำา
 วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทสำาคัญมากในสังคมโลก 
ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุกคนทั้ง  
ในชีวิตประจำาวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  
เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ได้ใช้ เพื่ออำานวย 
ความสะดวกในชีวิตและการทำางาน เหล่านี้ล ้วนเป็นผลของ 
ความรู ้วิทยาศาสตร์ จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นองค์ความรู ้ 
ที่มีระบบและจัดไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผน ประกอบไปด้วย 
ส่วนที่เป็นความรู้ของธรรมชาติกับส่วนที่เป็นวิธีการเฉพาะที่ใช้ 
ในการสืบเสาะหาความรู้นั้นมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค ์
และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้ง 
ความคิดเป็นเหตุผล (สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551 : 1 - 2) ในการเรยีนวทิยาศาสตร์จะเรยีน 
ในหลายสาขาคือ ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี โลกและดาราศาสตร์ ซึ่ง 
ในแต่ละสาขาก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน ฟิสิกส์เป็นพื้นฐานใน 
วิชาวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่น ๆ จะต้องใช ้
หลักการและความคิดในวิชาฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้ทำาให้สาขาฟิสิกส ์
เป็นสาขาที่ต้องเน้นให้ผู ้เรียนมีความรู้และเข้าใจเพื่อให้เรียนใน 
สาขาอื่นได้อย่างดี ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ นักฟิสิกส์ 
สงัเกตปรากฏการณ์ธรรมชาตแิละพยายามหารปูแบบและหลกัการ 
ที่เชื่อมโยงปรากฏการณ์เหล่านี้ เราเรียกรูปแบบเหล่านี้ว่าทฤษฎ ี
ฟิสิกส์หรือกฎหรือหลักการฟิสิกส์เม่ือเป็นท่ียอมรับและใช้กันอย่าง 
กว้างขวาง การพัฒนาทฤษฎีฟิสิกส์ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์          
ทุกขั้นตอน นักฟิสิกส์ต้องเรียนรู้ที่จะถามคำาถามที่เหมาะสม และ 
ออกแบบการทดลองเพื่อพยายามหาคำาตอบนั้น และหาข้อสรุป 
ที่เหมาะสมจากการทดลอง (ยัง, ฮิวด์ ดี. และฟรีดแมน, โรเจอร์ เอ. 
2547 : 1-2) 
 ปัจจุบันแรงท้ังหมดท่ีเราพบเกิดจากแรงพื้นฐานระหว่าง 
อนุภาค 4 ชนิด คือ อันตรกิริยาโน้มถ่วง อันตรกิริยาแม่เหล็ก 
อันตรกริยาอย่างแรง และอันตรกริยาอย่างอ่อน โดยแรงที่เรา 
คุ ้นเคยในชีวิตประจำาวัน คือ อันตรกิริยาโน้มถ่วง ที่จะศึกษา 
เกี่ยวกับนำ้าหนักของวัตถุที่ เกิดจากแรงดึงดูดโน ้มถ ่วงที่ โลก 
กระทำาต่อวัตถุ ซึ่งในระหว่างการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์และ 
ดวงจันทร์ นิวตันได้ค้นพบธรรมชาติพื้นฐานของแรงดึงดูดโน้มถ่วง 
ระหว่างวัตถุใด ๆ สองวัตถุว่า “ทุกอนุภาคสสารในเอกภพดึงดูด 
ทุกอนุภาคอื่นด้วยแรงซึ่งแปรผันตรงกับผลคูณของมวลของ 
อนุภาคและแปรผกผันกับกำาลังสองของระยะห่างระหว่างอนุภาค 
ทั้งสองนั้น” ซึ่งนำ้าหนักวัตถุ คือ แรงโน้มถ่วงสุทธิซึ่งวัตถุอื่นทั้งหมด 
ในเอกภพกระทำาต่อวตัถนุัน้ เมือ่วตัถอุยูใ่กล้ผวิโลกเราจะไม่คำานงึถงึ 
แรงโน้มถ่วงอืน่ทัง้หมดได้และถอืว่านำา้หนกัเป็นแค่แรงดงึดดูโน้มถ่วง 
จากโลกเท่านั้น ทั่วไปคนมักใช้คำาว่ามวลและนำ้าหนักสลับกันใน 
ภาษาพูดประจำาวัน การเข้าใจความแตกต่างระหว่างปริมาณ 
ท้ังสองอย่างชัดเจนเป็นสิ่งท่ีสำาคัญ มวลเป็นปริมาณที่บอกถึง 

ณัฏฐิกา  สมัยมงคล, ชีวะ  ทัศนา 
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   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558   27

 1. การออกแบบชุดทดลองพื้นเอียง 

  1.1 นำาเครื่องชั่งดิจิตอลมาทดสอบความแม่นยำาและ 

ถูกต้องในการวัดด้วยตุ้มนำ้าหนักมาตรฐานและแยกส่วนประกอบ 

ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นโหลดเซลล์แบบสเตรนเกจ และ 

จอแสดงผล แสดงดังภาพประกอบ 1 และภาพประกอบ 2 

ภาพประกอบ 1 เครื่องชั่งดิจิตอลที่ใช้ในการทดลอง

 ภาพประกอบ 2 ส่วนประกอบภายในเครื่องชั่งดิจิตอล  

หมายเลข 1 คือโหลดเซลล์แบบสเตรนเกจ หมายเลข 2 คือ  

แผงวงจรหน้าจอแสดงผล และหมายเลข 3 คือ แผงวงจรปุ่มการใช้ 

งานเครื่องชั่ง

 

 ภาพประกอบ 3 สเตรนเกจภายในโหลดเซลล์ที่ได้จาก 

เครื่องชั่งดิจิตอล 1.2 นำาส่วนประกอบท่ีได้จากเครื่องชั่งมาติดตั้ง 

บนพื้นไม้ และติดตั้งอุปกรณ์ท่ีช่วยปรับมุมพื้นเอียงจาก 0 ถึง 60  

องศา ส่วนประกอบแสดงดังภาพประกอบ 4

 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 1  เครื่องชั่งดิจิตอลที่ใชในการทดลอง 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 2  สวนประกอบภายในเครื่องชั่งดิจิตอล หมายเลข 1 คือโหลดเซลลแบบสเตรนเกจ หมายเลข 2 คือ แผงวงจร 
                     หนาจอแสดงผล และหมายเลข 3 คือ แผงวงจรปุมการใชงานเครื่องชั่ง 
  
 

 

 
 

ภาพประกอบ 3  สเตรนเกจภายในโหลดเซลลที่ไดจากเครื่องชั่งดิจิตอล 
1.2 นําสวนประกอบที่ไดจากเครื่องชั่งมาติดตั้งบนพื้นไม และติดตั้งอุปกรณที่ชวยปรับมุมพื้นเอียงจาก 0 ถึง 60 องศา 

สวนประกอบแสดงดงัภาพประกอบ 4 

1 

2 

3 

 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 1  เครื่องชั่งดิจิตอลที่ใชในการทดลอง 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 2  สวนประกอบภายในเครื่องชั่งดิจิตอล หมายเลข 1 คือโหลดเซลลแบบสเตรนเกจ หมายเลข 2 คือ แผงวงจร 
                     หนาจอแสดงผล และหมายเลข 3 คือ แผงวงจรปุมการใชงานเครื่องชั่ง 
  
 

 

 
 

ภาพประกอบ 3  สเตรนเกจภายในโหลดเซลลที่ไดจากเครื่องชั่งดิจิตอล 
1.2 นําสวนประกอบที่ไดจากเครื่องชั่งมาติดตั้งบนพื้นไม และติดตั้งอุปกรณที่ชวยปรับมุมพื้นเอียงจาก 0 ถึง 60 องศา 

สวนประกอบแสดงดังภาพประกอบ 4 

1 

2 

3 

 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 1  เครื่องชั่งดิจิตอลที่ใชในการทดลอง 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 2  สวนประกอบภายในเครื่องชั่งดิจิตอล หมายเลข 1 คือโหลดเซลลแบบสเตรนเกจ หมายเลข 2 คือ แผงวงจร 
                     หนาจอแสดงผล และหมายเลข 3 คือ แผงวงจรปุมการใชงานเครื่องชั่ง 
  
 

 

 
 

ภาพประกอบ 3  สเตรนเกจภายในโหลดเซลลที่ไดจากเครื่องชั่งดิจิตอล 
1.2 นําสวนประกอบที่ไดจากเครื่องชั่งมาติดตั้งบนพื้นไม และติดตั้งอุปกรณที่ชวยปรับมุมพื้นเอียงจาก 0 ถึง 60 องศา 

สวนประกอบแสดงดังภาพประกอบ 4 

1 

2 

3 

 ภาพประกอบ 4 ส่วนประกอบชุดทดลองตำาแหน่งที่ 1  

และ 2 ติดตั้งโหลดเซลล์แบบสเตรนเกจ ตำาแหน่งที่ 3 บอกมุม 

พื้นเอียง ตำาแหน่งที่ 4 อุปกรณ์ปรับมุมพื้นเอียง และ ตำาแหน่งที่ 5  

หน้าจอแสดงผลและปุ่มควบคุมการทำางาน

 2. สอบเทียบเครื่องชั่งนำ้าหนัก (Calibrate) ที่ตำาแหน่ง 

ที่ 1 และ 2 ดังภาพประกอบ 4 หลังติดตั้งกับชุดการทดลองพื้นเอียง 

มีขั้นตอนดังนี้  

  2.1 นำาตุ้มนำ้าหนักมาตรฐาน 8 ชิ้น ขนาด 1, 2, 5, 10,  

20, 50, 100 และ 200 กรัม มาวางบนตาชั่งเครื่องที่ 1 ทั้งหมด 

5 ตำาแหน่ง ดังภาพประกอบ 5 (ก) และวางบนตาชั่งเครื่องที่ 2  

ทั้งหมด 5 ตำาแหน่ง ดังภาพประกอบ 5 (ข)

  2.2 บันทึกผลตำาแหน่งละ 10 ครั้ง และหาค่าเฉลี่ย

 ภาพประกอบ 5 ตำาแหน่งในการช่ังนำ้าหนักเพื่อสอบเทียบ 

เครื่องช่ังนำ้าหนัก ภาพ ก เครื่องช่ังนำ้าหนักเครื่องที่ 1 ภาพ ข 

เครื่องชั่งนำ้าหนักเครื่องที่ 2

  

 3. นำาชุดทดลองที่สอบเทียบเครื่องชั่งนำ้าหนักแล้วมา 

ทดลองชั่งตุ้มนำ้าหนักมาตรฐานบนพื้นเอียงโดยมีขั้นตอนดังนี้

  3.1 ติดตั้งอุปกรณ์สำาหรับการชั่งนำ้าหนักบนพื้นเอียง 

แสดงดังภาพประกอบ 6

  3.2 ปรับมุมพื้นเอียง 15 องศา

  3.3 นำาตุ้มนำ้าหนักมาตรฐาน 2 ชิ้น ขนาด 100 และ  

200 กรัม มาชั่งชิ้นละ 5 ครั้ง

  3.4 บันทึกผลและหาค่าเฉลี่ย

  3.5 ทดลองซำ้าโดยปรับมุมเพิ่มครั้งละ 5 องศา จนถึง

มุม 60 องศา

 
 

 

 

ภาพประกอบ 4  สวนประกอบชุดทดลองตําแหนงที่ 1 และ 2 ติดตั้งโหลดเซลลแบบสเตรนเกจ ตําแหนงที่ 3 บอกมุมพื้นเอียง 
                     ตําแหนงที่ 4 อุปกรณปรับมุมพื้นเอียง และ ตําแหนงที่ 5 หนาจอแสดงผลและปุมควบคุมการทํางาน 
 

2. สอบเทียบเครื่องชั่งนํ้าหนัก (Calibrate) ที่ตําแหนงที่ 1 และ 2 ดังภาพประกอบ 4 หลังติดตั้งกับชุดการทดลอง     
พื้นเอียงมีขั้นตอนดังน้ี   
 2.1 นําตุมนํ้าหนักมาตรฐาน 8 ชิ้น ขนาด 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 และ 200 กรัม มาวางบนตาชั่งเครื่องที่ 1 ทั้งหมด 
5 ตําแหนง ดังภาพประกอบ 5 (ก) และวางบนตาชั่งเครื่องที่ 2 ทั้งหมด 5 ตําแหนง ดังภาพประกอบ 5 (ข) 
 2.2 บันทึกผลตําแหนงละ 10 ครั้ง และหาคาเฉล่ีย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(ก)                                                                       (ข) 

 
ภาพประกอบ 5 ตําแหนงในการชั่ ง นํ้าหนักเพื่อสอบเทียบเครื่องชั่ง นํ้าหนัก ภาพ ก เครื่องชั่ง นํ้าหนักเครื่องที่  1

 2 
1 
3 

5 4 

สเตรนเกจ 

1 
2 

5 

3 

4 

พื้นไมขนาด  
15.0×50.0 เซนติเมตร สเตรนเกจ 

4 5  
2 
1 
3 

ณัฏฐิกา  สมัยมงคล, ชีวะ  ทัศนา 

 
 

                     หน้าจอแสดงผล และหมายเลข 3 คือ แผงวงจรปุ่มการใช้งานเครื่องชั่ง 
  
 

 

 
 

ภาพประกอบ 3  สเตรนเกจภายในโหลดเซลล์ท่ีได้จากเคร่ืองชั่งดจิิตอล 

1.2 นําส่วนประกอบท่ีได้จากเคร่ืองชั่งมาติดตั้งบนพื้นไม้ และติดต้ังอุปกรณ์ท่ีช่วยปรับมุมพื้นเอียงจาก 0 ถึง 60 องศา 
ส่วนประกอบแสดงดังภาพประกอบ 4 

 

 

ภาพประกอบ 4  ส่วนประกอบชุดทดลองตําแหน่งท่ี 1 และ 2 ติดต้ังโหลดเซลล์แบบสเตรนเกจ ตําแหน่งท่ี 3 บอกมุมพ้ืนเอียง 
                     ตําแหน่งท่ี 4 อุปกรณ์ปรับมุมพ้ืนเอียง และ ตําแหน่งท่ี 5 หน้าจอแสดงผลและปุ่มควบคุมการทํางาน 
 

2. สอบเทียบเครื่องชั่งนํ้าหนัก (Calibrate) ท่ีตําแหน่งที่ 1 และ 2 ดังภาพประกอบ 4 หลังติดตั้งกับชุดการทดลอง     
พ้ืนเอียงมีขั้นตอนดังน้ี   
 2.1 นําตุ้มน้ําหนักมาตรฐาน 8 ชิ้น ขนาด 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 และ 200 กรัม มาวางบนตาชั่งเครื่องท่ี 1 ท้ังหมด 
5 ตําแหน่ง ดังภาพประกอบ 5 (ก) และวางบนตาช่ังเครื่องท่ี 2 ท้ังหมด 5 ตําแหน่ง ดังภาพประกอบ 5 (ข) 
 2.2 บันทึกผลตําแหน่งละ 10 คร้ัง และหาค่าเฉลี่ย 
 
 
  

2 
1 
3 

5 4 

สเตรนเกจ 

1 
2 

5 

3 

4 

พ้ืนไม้ขนาด  
15.0×50.0 เซนติเมตร สเตรนเกจ 

4 5  
2 
1 
3 
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ผลและการวิจารณ์
 จากการออกแบบชุดทดลองโดยใช้สเตรนเกจเป็นเครื่องมือ 

ช่วยวัดแรงกดจากวัตถุขณะอยู่บนพื้นเอียงซึ่งประกอบด้วยฐานทำา

จากไม้ขนาด 25.0×50.0 เซนติเมตร พื้นเอียงขนาด 15.0×50.0 

เซนติเมตรจำานวน 1 แผ่น โดยสามารถปรับมุมได้ตั้งแต่ 0 ถึง 60  

องศา ได้ชุดทดลองแสดงดังภาพประกอบ 4

 นำาชุดทดลองพื้นเอียงที่วัดนำ้าหนักบนพื้นเอียงโดยใช้ 

สเตรนเกจมาทดสอบวัดได้ผลดังนี้

 1. สอบเทียบเครือ่งช่ังนำา้หนัก (Calibrate) ได้ผลดงัตาราง 1  ภาพประกอบ 6 ตัวอย่างการติดตั้งเครื่องชั่งเพื่อชั่งนำ้าหนัก

มาตรฐาน 100 กรัมที่มุม 30 องศา

ตาราง 1 ค่าที่ได้จากการชั่งตุ้มนำ้าหนักมาตรฐานบนพื้นราบของชุดทดลองพื้นเอียงโดยใช้สเตรนเกจ

                        ภาพ ข เครื่องชั่งนํ้าหนักเครื่องที่ 2 
 3. นําชุดทดลองที่สอบเทียบเครื่องชั่งนํ้าหนักแลวมาทดลองชั่งตุมนํ้าหนักมาตรฐานบนพื้นเอียงโดยมีขั้นตอน
ดังน้ี 
 3.1 ติดตั้งอุปกรณสําหรับการชั่งนํ้าหนักบนพื้นเอียงแสดงดังภาพประกอบ 6 
 3.2 ปรับมุมพื้นเอียง 15 องศา 
 3.3 นําตุมนํ้าหนักมาตรฐาน 2 ชิ้น ขนาด 100 และ 200 กรัม มาชั่งชิ้นละ 5 ครั้ง 
 3.4 บันทึกผลและหาคาเฉล่ีย 
 3.5 ทดลองซํ้าโดยปรับมุมเพิ่มครั้งละ 5 องศา จนถึงมุม 60 องศา 

 
 

ภาพประกอบ 6 ตัวอยางการติดตั้งเครื่องชั่งเพื่อชั่งนํ้าหนักมาตรฐาน 100 กรัมที่มุม 30 องศา 
 

ผลและการวิจารณ 
 จากการออกแบบชุดทดลองโดยใชสเตรนเกจเปนเครื่องมือชวยวัดแรงกดจากวัตถุขณะอยูบนพื้นเอียงซ่ึง
ประกอบดวยฐานทําจากไมขนาด 25.0×50.0 เซนติเมตร พื้นเอียงขนาด 15.0×50.0 เซนติเมตรจํานวน 1 แผน โดย
สามารถปรับมุมไดตั้งแต    0 ถึง 60 องศา ไดชุดทดลองแสดงดังภาพประกอบ 4 
 นําชุดทดลองพื้นเอียงที่วัดนํ้าหนักบนพื้นเอียงโดยใชสเตรนเกจมาทดสอบวัดไดผลดังน้ี 

1. สอบเทียบเครื่องชั่งนํ้าหนัก (Calibrate) ไดผลดังตาราง 1  
 

ตาราง 1 คาที่ไดจากการชั่งตุมนํ้าหนักมาตรฐานบนพื้นราบของชุดทดลองพื้นเอียงโดยใชสเตรนเกจ 

น้ําหนักตุมน้ําหนัก
มาตรฐาน(กรัม) 

 ตําแหนงในการช่ัง 
เคร่ืองที่ 1  เคร่ืองที่ 2 

1 2 3 4 5 เฉล่ีย  1 2 3 4 5 เฉล่ีย 

1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 
5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 
10 10 10 10 10 10 10  10 10 10 10 10 10 
20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 
50 50 50 50 50 50 50  50 50 50 50 50 50 
100 100 100 100 100 100 100  100 100 100 100 100 100 
200 200 200 200 201 200 200  200 200 200 200 200 200 

87 

แผนไมรองรับวัตถุเม่ือปรับมุมพื้น

 จากการสอบเทียบเครื่องชั่งนำ้าหนักพบว่าเมื่อนำาเครื่องช่ัง 

นำา้หนกัไปตดิตัง้กบัชดุการทดลอง การชัง่นำา้หนกัตุม้นำา้หนกัมาตรฐาน

บนทั้ง 5 ตำาแหน่ง เที่ยงตรงและแม่นยำา 100 เปอร์เซ็นต์

 2. ทดลองชั่งนำ้าหนัก 2 ชิ้นคือ 100 และ 200 กรัม บนพื้น

เอียงมุม 15 ถึง 60 องศา ชั่งซำ้ามุมละ 5 ครั้งหาค่าเฉลี่ย และนำาค่าที่

ได้ไปเทยีบกบัค่าทีไ่ด้จากการคำานวณนำา้หนกัของวตัถเุมือ่มมุเปลีย่น 

(mg cosθ) ได้ผลดังตาราง 2
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 จากการสอบเทียบเครื่องชั่งนํ้าหนักพบวาเม่ือนําเครื่องชั่งนํ้าหนักไปติดตั้งกับชุดการทดลอง การชั่งนํ้าหนักตุม
นํ้าหนักมาตรฐานบนทั้ง 5 ตําแหนง เที่ยงตรงและแมนยํา 100 เปอรเซ็นต 
 

2. ทดลองชั่งนํ้าหนัก 2 ชิ้นคือ 100 และ 200 กรัม บนพื้นเอียงมุม 15 ถึง 60 องศา ชั่งซํ้ามุมละ 5 ครั้งหา
คาเฉล่ีย และนําคาที่ไดไปเทียบกับคาที่ไดจากการคํานวณนํ้าหนักของวัตถุเม่ือมุมเปล่ียน ( cosmg  ) ไดผลดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 นํ้าหนักและรอยละความคลาดเคล่ือนของนํ้าหนักวัตถุ 100 กรัมและ 200 กรัม บนพื้นเอียงไมเปรียบเทียบกับ
คาที่      ไดจากการคํานวณ 
 

มุม (องศา) 

100 กรัม  200 กรัม 

ทดลอง 
คํานวณ 

( cosmg  ) 
รอยละความ 
คลาดเคล่ือน 

 
ทดลอง 

คํานวณ 
( cosmg  ) 

รอยละความ
คลาดเคล่ือน 

15 97 97 0  193 193 0 

20 94 94 0  188 188 0 

25 91 91 0  182 181 0.55 

30 87 87 0  174 173 0.58 

35 82 82 0  164 164 0 

40 77 77 0  153 153 0 

45 71 71 0  142 141 0.71 

50 64 64 0  128 129 0.78 

55 57 57 0  115 115 0 

60 50 50 0  100 100 0 

  จากตาราง 2 ชั่งนํ้าหนักที่มุม 15 ถึง 60 องศา บนพื้นเอียง พบวาถาใชนํ้าหนัก 100 กรัม คาจะไม
คลาดเคล่ือนจาก   การคํานวณ สวนนํ้าหนัก 200 กรัมมีความคลาดเคล่ือนที่มุม 25, 30, 45 และ 50 องศา ที่รอยละ 
0.55, 0.58, 0.71 และ 0.78 ตามลําดับ  
 จากผลการทดลองที่ไดดังตารางที่ 2 เม่ือนํามาเขียนกราฟระหวางมุมและนํ้าหนักเปรียบเทียบระหวางการ
คํานวณทางทฤษฎีและการวัดโดยเครื่องมือที่สรางขึ้น แสดงดังภาพประกอบที่ 7 และ 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 100cosw   

ตาราง 2 นำ้าหนักและร้อยละความคลาดเคลื่อนของนำ้าหนักวัตถุ 100 กรัมและ 200 กรัม บนพื้นเอียงไม้เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จาก 

  การคำานวณ

ณัฏฐิกา  สมัยมงคล, ชีวะ  ทัศนา 

 
 

 
 
 
 

 

 
(ก)                                                                       (ข) 

 
ภาพประกอบ 5 ตําแหน่งในการชั่งน้ําหนักเพื่อสอบเทียบเครื่องชั่งน้ําหนัก ภาพ ก เครื่องชั่งน้ําหนักเคร่ืองท่ี 1
                        ภาพ ข เครื่องชั่งน้ําหนักเคร่ืองท่ี 2 
   
 3. นําชุดทดลองท่ีสอบเทียบเครื่องชั่งน้ําหนักแล้วมาทดลองชั่งตุ้มน้ําหนักมาตรฐานบนพื้นเอียงโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.1 ติดต้ังอุปกรณ์สําหรับการชั่งน้ําหนักบนพ้ืนเอียงแสดงดังภาพประกอบ 6 
 3.2 ปรับมุมพ้ืนเอียง 15 องศา 
 3.3 นําตุ้มน้ําหนักมาตรฐาน 2 ชิ้น ขนาด 100 และ 200 กรัม มาชั่งชิ้นละ 5 คร้ัง 
 3.4 บันทึกผลและหาค่าเฉลี่ย 
 3.5 ทดลองซํ้าโดยปรับมุมเพิ่มครั้งละ 5 องศา จนถึงมุม 60 องศา 

 
 

ภาพประกอบ 6 ตัวอย่างการติดต้ังเครื่องชั่งเพื่อชั่งน้ําหนักมาตรฐาน 100 กรัมท่ีมุม 30 องศา 
 
ผลและการวิจารณ ์

 จากการออกแบบชุดทดลองโดยใช้สเตรนเกจเป็นเคร่ืองมือช่วยวัดแรงกดจากวัตถุขณะอยู่บนพ้ืนเอียงซ่ึงประกอบด้วย

ฐานทําจากไม้ขนาด 25.0×50.0 เซนติเมตร พ้ืนเอียงขนาด 15.0×50.0 เซนติเมตรจํานวน 1 แผ่น โดยสามารถปรับมุมได้ตั้งแต่    
0 ถึง 60 องศา ได้ชุดทดลองแสดงดังภาพประกอบ 4 

87 

แผ่นไม้รองรับวัตถุเม่ือปรับมุมพ้ืนเอียง 
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   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558   29

 จากตาราง 2 ชั่งนำ้าหนักที่มุม 15 ถึง 60 องศา บนพื้นเอียง 

พบว่าถ้าใช้นำ้าหนัก 100 กรัม ค่าจะไม่คลาดเคลื่อนจากการคำานวณ 

ส่วนนำ้าหนัก 200 กรัมมีความคลาดเคลื่อนที่มุม 25, 30, 45 และ  

50 องศา ที่ร้อยละ 0.55, 0.58, 0.71 และ 0.78 ตามลำาดับ 
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 จากการสอบเทียบเครื่องชั่งนํ้าหนักพบวาเม่ือนําเครื่องชั่งนํ้าหนักไปติดตั้งกับชุดการทดลอง การชั่งนํ้าหนักตุม
นํ้าหนักมาตรฐานบนทั้ง 5 ตําแหนง เที่ยงตรงและแมนยํา 100 เปอรเซ็นต 
 

2. ทดลองชั่งนํ้าหนัก 2 ชิ้นคือ 100 และ 200 กรัม บนพื้นเอียงมุม 15 ถึง 60 องศา ชั่งซํ้ามุมละ 5 ครั้งหา
คาเฉล่ีย และนําคาที่ไดไปเทียบกับคาที่ไดจากการคํานวณนํ้าหนักของวัตถุเม่ือมุมเปล่ียน ( cosmg  ) ไดผลดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 นํ้าหนักและรอยละความคลาดเคล่ือนของนํ้าหนักวัตถุ 100 กรัมและ 200 กรัม บนพื้นเอียงไมเปรียบเทียบกับ
คาที่      ไดจากการคํานวณ 
 

มุม (องศา) 

100 กรัม  200 กรัม 

ทดลอง 
คํานวณ 

( cosmg  ) 
รอยละความ 
คลาดเคล่ือน 

 
ทดลอง 

คํานวณ 
( cosmg  ) 

รอยละความ
คลาดเคล่ือน 

15 97 97 0  193 193 0 

20 94 94 0  188 188 0 

25 91 91 0  182 181 0.55 

30 87 87 0  174 173 0.58 

35 82 82 0  164 164 0 

40 77 77 0  153 153 0 

45 71 71 0  142 141 0.71 

50 64 64 0  128 129 0.78 

55 57 57 0  115 115 0 

60 50 50 0  100 100 0 

  จากตาราง 2 ชั่งนํ้าหนักที่มุม 15 ถึง 60 องศา บนพื้นเอียง พบวาถาใชนํ้าหนัก 100 กรัม คาจะไม
คลาดเคล่ือนจาก   การคํานวณ สวนนํ้าหนัก 200 กรัมมีความคลาดเคล่ือนที่มุม 25, 30, 45 และ 50 องศา ที่รอยละ 
0.55, 0.58, 0.71 และ 0.78 ตามลําดับ  
 จากผลการทดลองที่ไดดังตารางที่ 2 เม่ือนํามาเขียนกราฟระหวางมุมและนํ้าหนักเปรียบเทียบระหวางการ
คํานวณทางทฤษฎีและการวัดโดยเครื่องมือที่สรางขึ้น แสดงดังภาพประกอบที่ 7 และ 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 100cosw   

 จากผลการทดลองที่ได้ดังตารางที่ 2 เม่ือนำามาเขียนกราฟ 

ระหว่างมุมและนำ้าหนักเปรียบเทียบระหว่างการคำานวณทางทฤษฎี 

และการวดัโดยเครือ่งมอืทีส่ร้างขึน้ แสดงดงัภาพประกอบที ่7 และ 8 

ภาพประกอบ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมพื้นเอียงกับนำ้าหนักจากตุ้มนำ้าหนัก 100 กรัม ที่ได้จากการคำานวณทางทฤษฎี เปรียบเทียบกับ 

    ค่าที่วัดโดยเครื่องมือที่สร้างขึ้น

 

 
 

ภาพประกอบ 7  ความสัมพันธระหวางมุมพื้นเอียงกับนํ้าหนักจากตุมนํ้าหนัก 100 กรัม ที่ไดจากการคํานวณทางทฤษฎี  
                     เปรียบเทียบกับคาที่วัดโดยเครื่องมือที่สรางขึ้น 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 8  ความสัมพันธระหวางมุมพื้นเอียงกับนํ้าหนักจากตุมนํ้าหนัก 200 กรัม ที่ไดจากการคํานวณทางทฤษฎี  
                     เปรียบเทียบกับคาที่วัดโดยเครื่องมือที่สรางขึ้น 
 

 จากภาพประกอบ 7 และ 8 ที่แสดงความสัมพันธระหวางมุมพื้นเอียงกับนํ้าหนักจากตุมนํ้าหนักโดยเปนกราฟ
แสดง       เปรียบเทียบระหวางคาที่ไดจากการคํานวณทางทฤษฎีและการวัดโดยเครื่องมือที่สรางขึ้นสามารถเขียนสมการ
ความสัมพันธระหวางมุมและนํ้าหนัก  ไดดังสมการที่ 1 ทําใหทราบวาผลที่ไดจากการทดลองและจากการคํานวณทาง
ทฤษฎีมีความใกลเคียงและแมนยําอยางยิ่ง 
 

                                                                         cosw mg                                                            

(1) 
 

โดยที่   w   คือ นํ้าหนักที่อานไดจากเครื่องชั่ง (กรัม) 
  mg  คือ นํ้าหนักจริงของวัตถ ุ(กรัม) 

     คือ มุมของพื้นเอียง (องศา) 
 

 จากสมการที่ 1 แสดงใหเห็นวาในการทดลองสอดคลองกับทฤษฎี ที่วางวัตถุบนพื้นเอียง ซ่ึงสามารถพิจารณา
แรง         ที่กระทําตอวัตถุไดดังภาพประกอบ 9  

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 แรงที่กระทําตอวัตถุบนพื้นเอียงเม่ือวัตถุอยูในสภาพสมดุล 

 

 
cosmg   

mg

 

sinmg 

 

 N  
 

2 200cosw   

ภาพประกอบ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมพื้นเอียงกับนำ้าหนักจากตุ้มนำ้าหนัก 200 กรัม ที่ได้จากการคำานวณทางทฤษฎี เปรียบเทียบกับ 

    ค่าที่วัดโดยเครื่องมือที่สร้างขึ้น

 จากภาพประกอบ 7 และ 8 ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 

มุมพื้นเอียงกับนำ้าหนักจากตุ ้มนำ้ าหนักโดยเป ็นกราฟแสดง 

เปรียบเทียบระหว่างค่าท่ีได้จากการคำานวณทางทฤษฎีและการวัด 

โดยเครื่องมือที่สร้างข้ึนสามารถเขียนสมการความสัมพันธ์ระหว่าง 

มุมและนำ้าหนัก ได้ดังสมการที่ 1 ทำาให้ทราบว่าผลที่ได้จากการ 

ทดลองและจากการคำานวณทางทฤษฎมีคีวามใกล้เคยีงและแม่นยำา 

อย่างยิ่ง

    w1 = mg cosθ

 โดยที่   w คือ นำ้าหนักที่อ่านได้จากเครื่องชั่ง (กรัม)

      mg คือ นำ้าหนักจริงของวัตถุ (กรัม)

      θ คือ มุมของพื้นเอียง (องศา)

 จากสมการที่ 1 แสดงให้เห็นว่าในการทดลองสอดคล้อง 

กับทฤษฎี ที่วางวัตถุบนพื้นเอียง ซึ่งสามารถพิจารณาแรง ที่กระทำา

ต่อวัตถุได้ดังภาพประกอบ 9 

ณัฏฐิกา  สมัยมงคล, ชีวะ  ทัศนา 
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30   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558

ภาพประกอบ 9 แรงท่ีกระทำาต่อวัตถุบนพื้นเอียงเม่ือวัตถุอยู ่ใน 

    สภาพสมดุล

 เมื่อ  N  คือ  แรงปฏิกิริยา (นิวตัน)

   mg  คือ  นำ้าหนักของวัตถุ (นิวตัน)

 

 จากทฤษฎีในเรื่องพื้นเอียงในการคำานวณค่านำ้าหนักที่วัดได ้

ต้องมีหน่วยเป็น นิวตัน แต่เครื่องชั่งในชีวิตประจำาวันใช้หลักการ 

เปรียบเทียบนำ้าหนักของมวลมาตรฐาน 1 กิโลกรัมและกำาหนด 

ให้ค่าที่อ่านได้บนเครื่องชั่งมีหน่วยเป็น กิโลกรัม ดังนั้นเราจึงอ่าน 

นำ้าหนักที่ได้ในหน่วยกิโลกรัม ซ่ึงในการทดลองค่าท่ีอ่านได้จาก 

เครื่องชั่งใช้หน่วยกรัมซึ่งเป็นหน่วยย่อยของกิโลกรัม ถ้าวัตถุสมดุล 

ตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน จะได้  N = mg cosθ  ซึ่งเมื่อนำาไป 

เทยีบกบัสมการที ่1 ค่าทีไ่ด้จากการชัง่กค็อื แรงปฏกิริยิาทีพ่ืน้กระทำา

กบัวตัถใุนแนวตัง้ฉากกบัพืน้เอยีง แสดงให้เหน็ว่าถ้ามมุของพืน้เอยีง

เปลี่ยนนำ้าหนักที่ชั่งได้ก็จะเปลี่ยนตามมุมของพื้นเอียง

สรุปผล
 ชุดทดลองพื้น เอียงโดยใช ้ส เตรนเกจนำามาทดลอง 

เปรยีบเทยีบนำา้หนกัทีไ่ด้จากการชัง่ตุม้นำา้หนกัมาตรฐานบนพืน้เอยีง 

กับค่าที่ได้จากการคำานวณพบว่าค่าท่ีได้จากการทดลองและ 

การคำานวณถ้าใช ้ ตุ ้มนำ้าหนักมาตรฐาน 100 กรัมค ่าจะไม ่

คลาดเคลื่อนจากการคำานวณ ส่วนตุ้มนำ้าหนัก 200 กรัมมีความ 

คลาดเคลื่อนที่มุม 25, 30, 45 และ 50 องศา ท่ีร้อยละ 0.55, 

0.58, 0.71 และ 0.78 ตามลำาดับ เม่ือนำาค่ามาเขียนกราฟเพื่อ 

ดูความสัมพันธ์ของข้อมูล ได้สมการคือ  w = mg cosθ  ซึ่งความ

สัมพันธ์ที่ได้เป็นไปตามกฎข้อ 1 ของนิวตัน และผลการทดลองจาก

เครือ่งมอืทีส่ร้างขึน้เมือ่นำามาเปรยีบเทยีบกบัการคำานวณทางทฤษฎี

แล้ว ทั้งสองค่ามีความใกล้เคียง และแม่นยำาอย่างยิ่ง

 

 
 

ภาพประกอบ 7  ความสัมพันธระหวางมุมพื้นเอียงกับนํ้าหนักจากตุมนํ้าหนัก 100 กรัม ที่ไดจากการคํานวณทางทฤษฎี  
                     เปรียบเทียบกับคาที่วัดโดยเครื่องมือที่สรางขึ้น 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 8  ความสัมพันธระหวางมุมพื้นเอียงกับนํ้าหนักจากตุมนํ้าหนัก 200 กรัม ที่ไดจากการคํานวณทางทฤษฎี  
                     เปรียบเทียบกับคาที่วัดโดยเครื่องมือที่สรางขึ้น 
 

 จากภาพประกอบ 7 และ 8 ที่แสดงความสัมพันธระหวางมุมพื้นเอียงกับนํ้าหนักจากตุมนํ้าหนักโดยเปนกราฟ
แสดง       เปรียบเทียบระหวางคาที่ไดจากการคํานวณทางทฤษฎีและการวัดโดยเครื่องมือที่สรางขึ้นสามารถเขียนสมการ
ความสัมพันธระหวางมุมและนํ้าหนัก  ไดดังสมการที่ 1 ทําใหทราบวาผลที่ไดจากการทดลองและจากการคํานวณทาง
ทฤษฎีมีความใกลเคียงและแมนยําอยางยิ่ง 
 

                                                                         cosw mg                                                            

(1) 
 

โดยที่   w   คือ นํ้าหนักที่อานไดจากเครื่องชั่ง (กรัม) 
  mg  คือ นํ้าหนักจริงของวัตถ ุ(กรัม) 

     คือ มุมของพื้นเอียง (องศา) 
 

 จากสมการที่ 1 แสดงใหเห็นวาในการทดลองสอดคลองกับทฤษฎี ที่วางวัตถุบนพื้นเอียง ซ่ึงสามารถพิจารณา
แรง         ที่กระทําตอวัตถุไดดังภาพประกอบ 9  

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 แรงที่กระทําตอวัตถุบนพื้นเอียงเม่ือวัตถุอยูในสภาพสมดุล 

 

 
cosmg   

mg

 

sinmg 

 

 N  
 

2 200cosw   
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การจัดการขยะตรวจค้นของอาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

The Management of Waste Detection in the Departure Terminal Building of Suvarnabhumi Airport

คมชาญ เจือจ้อย, วิสาขา ภู่จินดา  

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาขยะ 

ตรวจค้นในอาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ ตลอดจนการจัดการในปัจจุบัน เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นและ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ และเพื่อหาแนวทางที่ 

เหมาะสมในการจดัการขยะตรวจค้น ของอาคารผูโ้ดยสารขาออก สนามบนิสวุรรณภมู ิการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากตวัอย่าง  400 คน โดยวธิ ี

การตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์ ผลการวิจัยพบว่าในปัจจุบันสภาพปัญหาขยะตรวจค้นในอาคาร 

ผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง อีกทั้งผู้โดยสารยังไม่ให้ความสนใจกับจุดประชาสัมพันธ์ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ ที่ทางสนามบินจัดแสดงไว้ก่อน 

ทำาการเช็คอิน ด้านสายการบินมีการแสดงสื่อประชาสัมพันธ์ก่อนทำาการเช็คอินแต่ค่อนข้างน้อย อีกทั้งมีขนาดของสื่อที่มีขนาดเล็ก 

จึงมิค่อยได้รับความสนใจจากผู้โดยสาร และการมีส่วนร่วม ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นในปฏิบัติการตรวจของเหลว เจล สเปรย์  

ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ คือ ผู้โดยสารที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการตรวจของเหลว 

เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการรับทราบ 

ข้อมูลข่าวสาร และความเข้าใจในการปฏิบัติการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ 

มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นในปฏิบัติการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ อย่างมีนัย 

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำาสำาคัญ : การจัดการขยะตรวจค้น อาคารผู้โดยสารขาออก

Abstract
 The objectives of this quantitative research are to study problems of waste management in the 

Departure Terminal Building of Suvarnabhumi Airport, It aims to study the factors affecting opinions and satisfaction 

in performing of waste detection in Suvarnabhumi Airport, and to therefore to investigate appropriate means for 

waste management in the Departure Terminal of the Airport. This study collected data from a sample of 400 

respondents by using questionnaire. Interview, with officers involved was also carried out. The results showed 

that passengers did not pay enough attention to the information point in the waste detection check point which 

the airport has already provided before check-in. In the terminal, there were few public relations media, and size 

of the media were too small that made it unattractive to gain the attention from passengers. To receive information  

and understanding of the performing in waste detection is associated with opinion in waste detection. The hypothesis  

test shows that passengers with different gender have different opinion on the waste detection at statistical level 

of 0.05 and in addition, information receiving and understanding on the waste detection that were related to 

opinion on the waste detection was at statistical level of 0.05

Keywords : waste detection management

คมชาญ เจือจ้อย, วิสาขา ภู่จินดา  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

32   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558

บทนำา
 สนามบนิสวุรรณภมูเิป็นองค์ประกอบหนึง่ของอตุสาหกรรม 
การบิน ซึ่งมีภารกิจหน้าท่ีในการบริการขนส่งทางอากาศในพื้นที ่
บริการของท่าอากาศยาน โดยต้องดำาเนินกิจการท่าอากาศยานให้ 
เป็นไปตามข้อกำาหนดมาตรฐานขององค์กรการบนิพลเรอืนระหว่าง 
ประเทศ (ICAO) ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 กรมการขนส่ง 
ทางอากาศได้ประกาศใช้ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการนำาของเหลว เจล  
สเปรย์ หรือวัตถุ และสารอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันติดตัว 
ขึ้นเครื่องบินของผู้โดยสารทุกสัญชาติ โดยสัมภาระติดตัวที่เป็น 
ของเหลวต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม อาหารกระป๋อง  
ช็อกโกแลต นำ้ายาบ้วนปาก ครีมโกนหนวด สเปรย์จัดแต่งทรงผม  
นำ้าหอม โคโลญจน์ ครีม ยาหม่อง ยาทาเล็บ เทียนไข ผลิตภัณฑ์
เครื่องสำาอาง เช่น  ลิปกลอส มาสคารา ครีมรองพื้น และอื่น ๆ ที่มี 
ลักษณะเป็นของเหลว สามารถนำาขึ้นเครื่องได้ โดยขนาดของ 
แต่ละบรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกิน 100 มิลลิลิตร (100 CC) ซึ่งของเหลว
ท้ังหมดต้องบรรจภุายในถงุพลาสตกิใสขนาดไม่เกนิ 20 x 20 เซนตเิมตร  
ที่เปิดปิดผนึกได้ หรือถุงซิปล็อค โดยขนาดของถุงพลาสติกต้องม ี
ความจุไม่เกิน 1 ลิตร และผู้โดยสาร 1 คน สามารถนำาถุงพลาสติก 
ใสขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ใบ เท่านั้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจ 
ในเรื่องความปลอดภัยสูงสุด มีการกำาหนดนโยบายความปลอดภัย 
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการตรวจค้นผู ้โดยสารและ 
สัมภาระติดตัว เพื่อค้นหาอาวุธ วัตถุอันตรายหรือวัตถุต้องห้ามที่ 
ผู้โดยสารต้องนำาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้อาวุธหรือ
วัตถุอันตรายอื่น ๆ ซึ่งอาจนำามาใช้ในการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย 
กฎหมายถูกนำาขึ้นไปบนอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นการพกพาโดย 
ไม่ได้รับอนุญาต หรือ การซุกซ่อน หรือนำาไปโดยวิธีอ่ืนใดก็ตาม 
เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยต่อกิจการการบิน เป็นไปตาม 
มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 
หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ดังน้ันการตรวจค้นมีการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ที่มีปริมาตรเกินกว่ากำาหนด 
รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งต้องห้ามโดยข้อปฏิบัติดังกล่าว 
ข้างต้นนั้น ทำาให้มีส่ิงท่ีหลงเหลือตกค้างจากการตรวจค้น ก่อให ้
เกิดปัญหามูลฝอยของจุดตรวจค้นท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงมีปริมาณที่มากขึ้น 
เรื่อย ๆ ในการควบคุมและลดปริมาณมูลฝอยของจุดตรวจค้นน้ัน 
ทำาได้ตั้งแต่แหล่งกำาเนิด ซึ่งผู ้วิจัยได้ดำาเนินการสำารวจประเมิน 
เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมหลัก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 
ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 และผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ที่ก่อให้เกิด 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหากลิ่นเหม็น 
รบกวน เป็นต้น ดังนั้น เราจึงจำาเป็นที่จะต้องดำาเนินการจัดการ 
ขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดปัญหา 
มลภาวะที่อาจจะเกิดขึ้น ในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิน้ัน 
พบปริมาณขยะตรวจค้นประมาณ 1,619.8 กิโลกรัมต่อวันสามารถ 
คัดได้แยกเฉลี่ยเป็น นำ้าเสีย 1,099.58 กิโลกรัมต่อวัน เจลที่ใช้ 

ไม่ได้ 171.75 กิโลกรัมต่อวัน ขวดนำ้ามีซีน 131 กิโลกรัมต่อวัน 
ขวด PET 84.66 กิโลกรัมต่อวัน อาหาร 80 กิโลกรัมต่อวัน 
ของเหลวที่ทำาลาย 21.5 กิโลกรัมต่อวัน ถุงใส่เจล 12.7 กิโลกรัม 
ต่อวัน ขวดแก้ว 9.2 กิโลกรัมต่อวัน แอลกอฮอล์ 3.6 กิโลกรัม 
ต่อวัน กระป๋องอลูมิเนียม-สังกะสี 2.95 กิโลกรัมต่อวัน พลาสติก- 
กล่องนม 2.86 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งการจัดการขยะตรวจค้นในปัจจุบัน 
นั้นส่วนใหญ่เป็นการฝังกลบ การเผา โดยการจัดการขยะตรวจค้น 
มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการนำาขยะตรวจค้น 
ไปกำาจัดและปัญหาด้านพื้นที่ในการนำาขยะมูลฝอยไปกำาจัดอีกด้วย  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ 
ปัญหามูลฝอยของจุดตรวจค้น กรณีศึกษาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
เพื่อนำาเป็นต้นแบบการพัฒนาการจัดการมูลฝอยของจุดตรวจค้น 
อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหามลพิษจากขยะที่ส่งผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อมและต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง ทำาให้ 
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักในการบริหารจัดการขยะ 
โดยอาศัยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานอยู่ และ 
ผูโ้ดยสารทีม่าใช้บรกิารท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิในการจดัการขยะ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการปฏิบัติการตรวจของเหลว 
เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ ใน 
อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ ตลอดจนการจัดการ 
ในปัจจุบัน
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นและความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตร 
เกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ ในอาคารของสนามบิน 
สุวรรณภูมิ
 3. เพื่อเสนอแนวทางที่ เหมาะสมในการจัดการขยะ 
ตรวจค้น ในอาคารผู้โดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาขยะตรวจค้นที่เกิดขึ้น 
ในอาคารผู้โดยสารขาออก ตลอดจนการจัดการในปัจจุบันของ 
สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะเวลาในการศึกษา 
พฤษภาคม 2556 - กันยายน 2556
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู ้โดยสารขาออกของ 
สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยใช้เกณฑ์จำานวนตัวอย่างจากตาราง 
เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากประชากร จำานวน 15,043,495 คน  
ได้ขนาดตัวอย่าง  400 คน สุ่มตัวอย่างแบบโควต้าไม่เป็นสัดส่วน 
เก็บข้อมูลใน 1 สัปดาห์ ดังนั้นจึงเก็บวันละ 57 ตัวอย่าง และแบ่ง 
ออกเป็น 3 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 19 ตัวอย่างและ เก็บตัวแบบ
บังเอิญในแต่ละช่วงเวลา

คมชาญ เจือจ้อย, วิสาขา ภู่จินดา  
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 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษา คอื แบบสอบถาม (Questionnaire)  

มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Cronbach’s Alpha) มีค่า 

เท่ากับ .736 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการสัมภาษณ ์

ผู้บริหาร โดยเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

ตรวจค้น และแบบการสังเกตการณ์การจัดการขยะตรวจค้น 

ของอาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ

 จากแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 

ได้แก่ความถี่ และ ร้อยละ และสถิติอนุมาน ได้แก่ t-test One 

Way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันที่ระดับ 

นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ การวิเคราะห์ข้อมูลการสมัภาษณ์ 

โดยสรุปเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัย
 ผลการศึกษาการจัดการขยะตรวจค้นของอาคารผู้โดยสาร 

ขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อหาแนวทางการจัดการมูลฝอย 

ของจุดตรวจค้นอย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหามลพิษจาก 

ขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสุขภาพอนามัยของ 

ประชาชนโดยตรง

 1.  ผลการสอบถาม

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวน 400 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

เป็นเพศหญิง จำานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 เป็นเพศชาย  

จำานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 มากที่สุดมีอายุ 21 - 30 ปี  

จำานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9รองลงมามีอายุ  31 - 40 ปี 

จำานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 จำานวนน้อยที่สุดมีอายุ  

61 ปี ขึ้นไป จำานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ส่วนใหญ่เป็น 

สัญชาติไทย จำานวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 84.8 รองลงมาเป็น 

สัญชาติ อื่นๆ จำานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 เกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำานวน 232 คน คิดเป็น 

ร ้อยละ 58.0 รองลงมามีการศึกษาในมัธยมศึกษา/ปวช. 

จำานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 น้อยท่ีสุดมีการศึกษาใน 

ระดับประถมศึกษา จำานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ผู้โดยสาร 

จำานวนมากทีส่ดุทีม่จีำานวนครัง้ทีม่าใช้บรกิารของสนามบนิสุวรรณภมิู 

ใน 2 - 3 เดือนครั้ง จำานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 รอง 

ลงมาคือปีละครั้งจำานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และอาทิตย์ 

ละครั้ง จำานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 มากที่สุดมีลักษณะ 

การใช้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิภายในประเทศ และระหว่าง 

ประเทศ จำานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมาคือภายใน 

ประเทศ  จำานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 และระหว่าง 

ประเทศ จำานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5

 การรบัทราบข้อมลูข่าวสาร เกีย่วกบัการปฏบิตัเิกีย่วกบัการ

ตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุ

อันตรายต่าง ๆโดยผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวน 400 คน ส่วนใหญ่ 

มีการรับทราบข้อมูลข่าวสาร จำานวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 

88.3 รองลงมาเป็นไม่รับทราบข้อมูลข่าวสาร จำานวน 47 คน 

คิดเป็นร้อยละ 11.8 สื่อประชาสัมพันธ์ ที่เผยแพร่ความรู้เรื่อง 

การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตร 

เกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ ได้ดีมากที่สุด คือ โทรทัศน์ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 และรองลงมาคือ จุดประชาสัมพันธ ์

สื่อประชาสัมพันธ์ ที่เผยแพร่ความรู ้เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึง 

วัตถุอันตรายต่าง ๆ ได้ดีน้อยที่สุด คือ Magazine/Journal 

(วารสาร / สื่อสิ่งพิมพ์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38

 ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจของเหลว 

เจล สเปรย์ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ 

ที่จะนำาติดตัวขึ้นเครื่องเมื่อพิจารณารายข้อกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

ทราบมากที่สุด คือ ห้ามนำาวัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ไปกับการ 

เดินทาง เช่น ดอกไม้เพลิง ดินปืน วัตถุที่สามารถระเบิด เป็นต้น 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ทราบรองลงมา คือ ห้ามนำาอาวุธปืน และ 

กระสุน ทุกชนิดติดตัวขี้นเครื่อง และทราบน้อยที่สุด คือ ของเหลว 

ที่นำาติดตัวต้องมีปริมาตรรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1 ลิตร

 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจของเหลว  

เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ  

เม่ือพิจารณารายข้อ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติมากที่สุด คือ 

ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นเพื่อความปลอดภัย 

ในการเดินทางและ ไม่นำาวัตถุอันตรายต่าง ๆ และส่ิงเทียมอาวุธ 

ติดตัวไปกับการเดินทาง หากมีความจำาเป็นต้องนำาไปด้วย ได้แจ้ง 

กับทางสายการบิน ตั้งแต่ตอนเช็คอินทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยใน 

การเดินทาง และเป็นการลดปริมาณขยะที่เกิด ปฏิบัติรองลงมา 

คือ ไม่นำาของเหลว ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายติดตัวขึ้นเครื่อง และปฏิบัติ 

น้อยที่สุด คือ ศึกษาและให้ความสนใจข้อมูล ที่เกี่ยวกับการตรวจ 

ของเหลวที่ปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตราย ก่อนใช้บริการ 

ที่สนามบิน

 ระดบัความคดิเหน็และความพงึพอใจในการตรวจของเหลว  

เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ  

อยู่ในระดับปานกลาง

คมชาญ เจือจ้อย, วิสาขา ภู่จินดา  
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 2. ผลการสังเกตการณ์การจัดการขยะตรวจค้นของ 

อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ

ภาพที่ 1 จุดประชาสัมพันธ์การจัดการขยะตรวจค้น

 ผู้โดยสารยังไม่ให้ความสนใจกับจุดประชาสัมพันธ์ที่ทาง 

สนามบินจัดแสดงไว้ก่อนทำาการเช็คอิน ด้านสายการบินมีการแสดง 

สื่อประชาสัมพันธ์ก่อนทำาการเช็คอิน แต่ค่อนข้างน้อยและมีขนาด 

ของสื่อที่มีขนาดเล็กจึงมิค่อยได้รับความสนใจจากผู้โดยสาร และ 

ผู ้โดยสารส่วนใหญ่ไม่ค ่อยให้ความสนใจกับสื่อท่ีจัดแสดงไว ้

ทางสนามบินได้เสริมสื่อในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น การประกาศ 

เสียงตามสาย การเตือนจากเจ้าหน้าที่ในขณะเช็คอิน เป็นต้น

ภาพที่ 2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ณ จุดเชคอิน

 การตรวจสอบค่อนข้างน้อยเน่ืองจากมีการจัดเตรียม 

สัมภาระมาก่อน เมื่อถึงสนามบินจึงทำาการเช็คอิน โดยไม่ม ี

การตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่สายการบินบางสาย 

การบินได้จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์อีกครั้งท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน 

จึงมิได้มีการแจ้งเตือนอีกครั้ง ประกอบกับในบางเวลาที่มีผู้โดยสาร 

จำานวนมากจึงละเลยการทบทวนอีกครั้งในด้านการให้บริการ 

เรื่องความสุภาพ มีอย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่องความใส่ใจในความ 

ถูกต้อง มีการแจ้งเตือนบ้างแต่ ยังคงถือว่าเป็นส่วนน้อยเพราะอยู่

นอกเขตการรับผิดชอบของสายการบินการปฎิบัติอย่างเสมอภาค

และปฎิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

 

 
 

 2.ผลการสังเกตการณการจัดการขยะตรวจคนของอาคารผูโดยสารขาออก สนามบินสุวรรณ
ภูมิ 

 
ภาพที่ 1 จุดประชาสัมพันธการจัดการขยะตรวจคน 

 
ผูโดยสารยังไมใหความสนใจกับจุดประชาสัมพันธที่ทางสนามบินจัดแสดงไวกอนทําการเช็คอิน 

ดานสายการบินมีการแสดงสื่อประชาสัมพันธกอนทําการเช็คอิน แตคอนขางนอยและมีขนาดของสื่อที่มี
ขนาดเล็กจึงมิคอยไดรับความสนใจจากผูโดยสาร และผูโดยสารสวนใหญไมคอยใหความสนใจกับสื่อที่จัด
แสดงไว ทางสนามบินไดเสริมสื่อในดานตางๆเพิ่มข้ึน  เชน  การประกาศเสียงตามสาย  การเตือนจาก
เจาหนาที่ในขณะเช็คอิน เปนตน 

 

 
ภาพที่ 2 เจาหนาที่ปฏิบัติการ ณ จุดเชคอิน 

การตรวจสอบคอนขางนอยเน่ืองจากมีการจัดเตรียมสัมภาระมากอน เมื่อถึงสนามบินจึงทําการ
เช็คอิน โดยไมมีการตรวจสอบอีกครั้ง  เน่ืองจากเจาหนาที่สายการบินบางสายการบินไดจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธอีกครั้งที่   เคานเตอรเช็คอิน จึงมิไดมีการแจงเตือนอีกครั้ง ประกอบกับในบางเวลาที่มี
ผูโดยสารจํานวนมากจึงละเลยการทบทวนอีกครั้งในดานการใหบริการ เรื่องความสุภาพมีอยางสม่ําเสมอ
และตอเน่ืองความใสใจในความถูกตอง มีการแจงเตือนบางแตยังคงถือวาเปนสวนนอยเพราะอยูนอกเขต
การรับผิดชอบของสายการบินการปฎิบัติอยางเสมอภาคและปฎิบัติอยางเทาเทียมกัน 

 

 

 
 

 2.ผลการสังเกตการณการจัดการขยะตรวจคนของอาคารผูโดยสารขาออก สนามบินสุวรรณ
ภูมิ 

 
ภาพที่ 1 จุดประชาสัมพันธการจัดการขยะตรวจคน 

 
ผูโดยสารยังไมใหความสนใจกับจุดประชาสัมพันธที่ทางสนามบินจัดแสดงไวกอนทําการเช็คอิน 

ดานสายการบินมีการแสดงสื่อประชาสัมพันธกอนทําการเช็คอิน แตคอนขางนอยและมีขนาดของสื่อที่มี
ขนาดเล็กจึงมิคอยไดรับความสนใจจากผูโดยสาร และผูโดยสารสวนใหญไมคอยใหความสนใจกับสื่อที่จัด
แสดงไว ทางสนามบินไดเสริมสื่อในดานตางๆเพิ่มข้ึน  เชน  การประกาศเสียงตามสาย  การเตือนจาก
เจาหนาที่ในขณะเช็คอิน เปนตน 

 

 
ภาพที่ 2 เจาหนาที่ปฏิบัติการ ณ จุดเชคอิน 

การตรวจสอบคอนขางนอยเน่ืองจากมีการจัดเตรียมสัมภาระมากอน เมื่อถึงสนามบินจึงทําการ
เช็คอิน โดยไมมีการตรวจสอบอีกครั้ง  เน่ืองจากเจาหนาที่สายการบินบางสายการบินไดจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธอีกครั้งที่   เคานเตอรเช็คอิน จึงมิไดมีการแจงเตือนอีกครั้ง ประกอบกับในบางเวลาที่มี
ผูโดยสารจํานวนมากจึงละเลยการทบทวนอีกครั้งในดานการใหบริการ เรื่องความสุภาพมีอยางสม่ําเสมอ
และตอเน่ืองความใสใจในความถูกตอง มีการแจงเตือนบางแตยังคงถือวาเปนสวนนอยเพราะอยูนอกเขต
การรับผิดชอบของสายการบินการปฎิบัติอยางเสมอภาคและปฎิบัติอยางเทาเทียมกัน 

 

ภาพที่ 3 จุดตรวจขยะตรวจค้น

 ในด้านของการแจ้งเตือนมีการแจ้งเตือนก่อนการผ่านจุด

ตรวจค้น ทุกครั้ง และความเสมอภาคของผู้โดยสารขณะผ่านจุด

ตรวจค้น มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทุกคน

 3. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

 ผู้บริหารของสนามบินสุวรรณภูมิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

นโยบายและมาตรการที่เข้มงวด มีขั้นตอนในการปฏิบัติละเอียด 

และมีความปลอดภัยระดับสูง แต่ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการ 

ในการจัดการตรวจค้นนั้นผู้โดยสารหลาย ๆ ท่านยังขาดความรู้ 

ความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจของเหลว เจล 

สเปรย์ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ ควรม ี

วิธีการถ่ายทอด สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และอธิบายให้ผู้ใช้บริการ 

มีความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งการจัดการขยะตรวจค้นจะมีประสิทธิภาพ 

นั้นต้องขึ้นอยู ่กับการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ทั้งในเรื่องของ 

จำานวนป้ายประชาสัมพันธ์ และขนาดของป้ายประชาสัมพันธ์ 

ควรทำาให้ชดัเจนเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ผู้ใช้บรกิารสนามบนิ 

สุวรรณภูมิ ด้านสภาพปัญหาขยะตรวจค้นในด้านปริมาณของ 

ขยะตรวจค้นนัน้ขึน้อยูก่บัจำานวนผู้โดยสารทีม่าใช้บรกิารในแต่ละวนั  

โดยขยะตรวจค้นส่วนใหญ่ทีต่รวจพบจะเป็นขวดนำา้ และการจดัการ 

ขยะตรวจค้นของสนามบินสุวรรณภูมิจะมีเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจค้น 

เก็บรวบรวมใส่ถังที่จัดเตรียมไว้ให้โดยแยกขยะที่เป็นนำ้าและขยะ 

ทีเ่ป็นขวดภาชนะ จากนัน้แจ้งปรมิาณขยะในแต่ละผลดัให้เจ้าหน้าที ่

ทีร่บัผดิชอบได้รบัทราบ หลงัจากนัน้จะมพีนกังานทีท่างท่าอากาศยาน 

จ้างมาเก็บรวบรวมเพื่อนำาไปกำาจัดวันต่อวัน 

 การบริหารจัดการขยะตรวจค้นในสนามบินสุวรรณภูมินั้น 

ในปัจจุบันยังไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร เน่ืองจากปริมาณ 

ขยะตรวจค้นที่เก็บรวบรวมได้ยังมีปริมาณมาก และมีแนวโน้มจะ 

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการขยะตรวจค้นในสนามบิน 

สุวรรณภูมิจะประสบความสำาเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจของ 

ผู้โดยสารที่จะขึ้นเครื่อง สำาหรับปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร 

จัดการขยะตรวจค้นในสนามบินสุวรรณภูมิ คือ ผู้โดยสารไม่ให ้

ความร่วมมือ และผู้โดยสารไม่ยินยอมเนื่องจากส่ิงของที่ผู้โดยสาร 

 

 
 

 
ภาพที่ 3 จุดตรวจขยะตรวจคน 

 ในดานของการแจงเตือนมีการแจงเตือนกอนการผานจุดตรวจคน ทุกครั้ง และความ
เสมอภาคของผูโดยสารขณะผานจุดตรวจคน มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ทุกคน 
 3. ผลการสัมภาษณผูบริหาร  

ผูบริหารของสนามบินสุวรรณภูมิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการที่เขมงวด มี
ข้ันตอนในการปฏิบัติละเอียด และมีความปลอดภัยระดับสูง แตในทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการในการ
จัดการตรวจคนน้ันผูโดยสารหลายๆ ทานยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรยที่มีปริมาตรเกินกําหนด รวมถึงวัตถุอันตรายตาง ๆ ควรมีวิธีการถายทอด สื่อสาร 
ประชาสัมพันธ และอธิบายใหผูใชบริการมีความเขาใจมากข้ึน  ซึ่งการจัดการขยะตรวจคนจะมี
ประสิทธิภาพน้ันตองข้ึนอยูกับการประชาสัมพันธใหมากข้ึน ทั้งในเรื่องของจํานวนปายประชาสัมพันธ และ
ขนาดของปายประชาสัมพันธควรทําใหชัดเจนเพื่อสรางความรูความเขาใจแกผูใชบริการสนามบินสุวรรณ
ภูมิ ดานสภาพปญหาขยะตรวจคนในดานปริมาณของขยะตรวจคนน้ันข้ึนอยูกับจํานวนผูโดยสารที่มาใช
บริการในแตละวัน โดยขยะตรวจคนสวนใหญที่ตรวจพบจะเปนขวดนํ้า และการจัดการขยะตรวจคนของ
สนามบินสุวรรณภูมิจะมีเจาหนาที่ที่จุดตรวจคนเก็บรวบรวมใสถังที่จัดเตรียมไวใหโดยแยกขยะที่เปนนํ้า
และขยะที่เปนขวดภาชนะ จากน้ันแจงปริมาณขยะในแตละผลัดใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไดรับทราบ 
หลังจากน้ันจะมีพนักงานที่ทางทาอากาศยานจางมาเก็บรวบรวมเพื่อนําไปกําจัดวันตอวัน  

การบริหารจัดการขยะตรวจคนในสนามบินสุวรรณภูมิน้ันในปจจุบันยังไมประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร เน่ืองจากปริมาณขยะตรวจคนที่เก็บรวบรวมไดยังมีปริมาณมาก และมีแนวโนมจะเพ่ิมมากข้ึน 
ซึ่งการบริหารจัดการขยะตรวจคนในสนามบินสุวรรณภูมิจะประสบความสําเร็จไดน้ันข้ึนอยูกับความเขาใจ
ของผูโดยสารที่จะข้ึนเครื่อง สําหรับปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะตรวจคนในสนามบิน  
สุวรรณภูมิ คือ ผูโดยสารไมใหความรวมมือ และผูโดยสารไมยินยอมเน่ืองจากสิ่งของที่ผูโดยสารไดนํามา
น้ันมีความจําเปนตองใช ประกอบกับสิ่งของเหลาน้ันมีมูลคาสูง การประชาสัมพันธการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรยที่มีปริมาตรเกินกําหนด รวมถึงวัตถุอันตรายตาง ๆ ที่นอยเกินไป ประกอบกับ  
สายการบินไมแนะนําขอมูลแกผูโดยสาร  

แนวทาง วิธีการแกไขปญหาขยะตรวจคนที่ดีคือ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธใหมากข้ึนโดยการ
ประกาศทางเสียงตามสายภายในสนามบิน ,  การติดปายประชาพันธตามจุดตาง ๆ ใหมากข้ึน , 
ประชาสัมพันธใหผูโดยสารทราบรายละเอียดการตรวจคนขยะตรวจคนต้ังแตข้ันตอนการเช็ดอินโดยให

คมชาญ เจือจ้อย, วิสาขา ภู่จินดา  
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ได้นำามานั้นมีความจำาเป็นต้องใช้ ประกอบกับสิ่งของเหล่านั้นม ี

มูลค่าสูง การประชาสัมพันธ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจของ 

เหลว เจล สเปรย์ท่ีมีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตราย 

ต่าง ๆ ที่น้อยเกินไป ประกอบกับ สายการบินไม่แนะนำาข้อมูลแก่ 

ผู้โดยสาร แนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาขยะตรวจค้นที่ดีคือ ควรเพิ่ม 

การประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นโดยการประกาศทางเสียงตามสาย 

ภายในสนามบิน, การติดป้ายประชาพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ให้มากขึ้น,  

ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้โดยสารทราบรายละเอียดการตรวจค้นขยะ 

ตรวจค้นตั้งแต ่ขั้นตอนการเช็ดอินโดยให้ข ้อมูลข ่าวสารแก ่

ผู้โดยสารที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้เพิ่มมากขึ้น ทางท่าน 

ผู้บริหารสนามบินสุวรรณภูมิเห็นด้วยเป็นอย่างมากในการนำาวิธี 

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาใช้ในสนามบินสุวรรณภูมิ 

รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ทั้งในสื่อต่างๆ เว็บไซต์ 

ซึ่งจะทำาให้ผู ้ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิมีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับขยะตรวจค้นการจัดการขยะตรวจค้น และการปฏิบัต ิ

ตนเมื่อมาใช้บริการสนามบิน โดยทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยลด 

ปริมาณขยะตรวจค้นได้  ดังน้ันปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการ

ขยะตรวจค้นเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด อันดับแรกคือ 

การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงการปฏิบัติตนในการมาใช ้

บริการสนามสุวรรณภูมิ ซ่ึงเม่ือผู ้มาใช้บริการเข้าใจเกี่ยวกับ 

มาตรการการปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ที่ม ี

ปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ แล้วนั้น ก็จะส่งผล 

ให้ขยะตรวจค้นมีปริมาณน้อยลง ค่าใช้จ่ายในการกำาจัดลดลง และ 

สภาพแวดล้อมดีขึ้น อันดับที่สองคือ ความเข้าใจของผู้โดยสาร  

มาตรการที่ผู้โดยสารต้องรับทราบก่อนการเดินทาง อันดับที่สาม 

คือ สายการบินต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบและเข้าใจ 

ตั้งขั้นตอนการเช็คอิน ก่อนเข้าจุดตรวจค้น อันดับที่สี่คือ พนักงาน 

ในการจัดการขยะตรวจค้นต้องปฏิบัติหน้าที่อย ่างเคร่งครัด 

และนำาขยะตรวจค้นไปจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

อันดับสุดท้ายคือ ต้องมีภาชนะรับรองขยะตรวจค้นที่เพียงพอ 

จึงจะนำาไปสู่การบริหารจัดการขยะตรวจค้นให้เกิดประสิทธิภาพ

 สำาหรับข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการขยะตรวจค้นของ 

ผู้บริหารสนามบินสุวรรณภูมิคือ ควรเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

ให้มากขึ้น และศึกษาคำาแนะนำาก่อนขึ้นเครื่องบินทุก ๆ ครั้ง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 1. จากสภาพปัญหาขยะตรวจค้นในอาคารผู ้โดยสาร 

ขาออก สนามบินสุวรรณภูมิในปัจจุบันพบว่าการจัดการขยะ 

ตรวจค้นของอาคารผู ้ โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ 

ผู้โดยสารยังไม่ให้ความสนใจกับจุดประชาสัมพันธ์ที่ทางสนามบิน 

จัดแสดงไว้ก่อนทำาการเช็คอิน ด้านสายการบินมีการแสดงสื่อ 

ประชาสัมพันธ์ก่อนทำาการเช็คอิน แต่ค่อนข้างน้อยและมีขนาด

ของส่ือที่มีขนาดเล็กจึงมิค่อยได้รับความสนใจจากผู้โดยสาร ซึ่ง 

กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์คือผู้บริหารให้เสนอความคิดเห็น 

ในด้านการมีส่วนร่วมการวางแผนในการบริหารงานในการจัดการ 

ขยะตรวจค้นของอาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ  

โดยเห็นว่าทางสนามบินสุวรรณภูมิควรเปิดช่องทางให้ประชาชนม ี

ส่วนร่วมในการจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อวิเคราะห์ปัญหา 

และให้เห็นความสำาคัญของการจัดการขยะตรวจค้นของอาคาร 

ผู ้โดยสารขาออก มีการวางแผนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ ์

ให้ประชาชนร่วมมือในการตรวจค้นของอาคารผู้โดยสารขาออก 

สนามบินสุวรรณภูมิในการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตร 

เกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าถ้าหากสนามบิน 

สุวรรณภมู ิให้ความสำาคญักบัการวางแผนว่าจะเลอืกปฏบิตัสิิง่ใดนัน้ 

จะทำาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านนั้น ๆ ดังนั้นควรมีการวางแผน 

ทีด่ ี อกีทัง้ยงัเป็นการประชาสมัพนัธ์การตรวจของเหลว เจล สเปรย์ 

ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ  และความเข้าใจ

เกีย่วกบัการปฏบิตัเิกีย่วกบัการตรวจขยะตรวจค้นทีไ่ม่อนญุาตให้นำา

ขึ้นเครื่องบินเพื่อลดปริมาณขยะตรวจค้นของอาคารผู้โดยสารขา

ออก สนามบินสุวรรณภูมิ

 2. ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นและความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด 

รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ ในอาคารของสนามบินสุวรรณภูมิ คือ 

เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นในการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ 

ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน 

และการที่ระดับการศึกษา และลักษณะการใช้บริการของสนามบิน 

สุวรรณภูมิที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติการตรวจ 

ของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตราย

ต่าง ๆ  ที่แตกต่างกัน เพราะการรับรู้ที่แตกต่างกันเนื่องจากเพศชาย

กับเพศหญิงมีสัมภาระที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้หญิงอาจจะมีการพกพา 

ของจำาพวกของเหลว เจล สเปรย์มากกว่าผู้ชายทำาให้ได้รับการ 

ตรวจค้นมากกว่าผู้ชาย นอกจากนีใ้นด้านการรบัทราบข้อมลูข่าวสาร   

การมีส่วนร่วมในการตรวจ และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด 

รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นใน 

การตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึง 

วัตถุอันตรายต่าง ๆ เพราะเมื่อเข้าใจข่าวสารก็จะเข้าใจถึงการ 

ปฏิบัติได้ง่ายกว่าบุคคลที่ไม่เคยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตร 

เกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้พกติดตัวขึ้น 

เครื่องบิน ดังนั้นการรู ้ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจของ 

เหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตราย 

ต่าง ๆ และมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับการตรวจค้นจึงเป็นสิ่งที่ดีกว่า 

การที่ไม่เคยรับทราบข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการตรวจ

คมชาญ เจือจ้อย, วิสาขา ภู่จินดา  
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ของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตราย

ต่าง ๆ และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจขยะ 

ตรวจค้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปานกมล พิสิฐอรรถกุล 

(2546 : 146-170) และในส่วนของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ 

กระบวนการเรียนรู้ของในการจัดการมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษา  

เทศบาลตำาบลปริก อำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิง 

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

ของกระบวนการศึกษา มีการดำาเนินโครงการโดยมีภาครัฐเข้ามา 

สนับสนุน มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งจากผล 

การวิจัย พบว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

และกระบวนการเรยีนรูข้องชมุชน ได้แก่ การขาดผูน้ำาชมุชนทีเ่ข้มแขง็ 

สถานการณ์ความขัดแย้งด้านการเมืองในชุมชน สภาพสังคมของ 

ชุมชน และข้อจำากัดของเทศบาลด้านบุคลากร งบประมาณและ 

เวลา และในส่วนของปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ 

กระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสาร การดำาเนินการ 

เชิงรุกโดยใช้รูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การได้รับ 

การสนับสนุนจากปัจจัยภายนอก และการประสานงานที่มี

ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าการรับรู้ข่าวสาร และการ 

มีส่วนร่วมมีส่วนช่วยในให้เกิดการปฏิบัติ และสามารถเปลี่ยน 

ทัศนคติได้

 พรรณี ตันติญานันท์ (2550, บทคัดย่อ) การมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในการกำาจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำาบลท่าสะอ้าน 

อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ม ี

ระดับการมีส่วนร่วมคือ การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติกิจกรรม 

การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผลและการมีส่วนร่วมด้าน 

การตัดสินใจตามลำาดับ และปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดับการ 

มีส่วนร่วม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่แตกต่าง 

ตามเพศ ระดับการศึกษาและระดับรายได้ แต่มีระดับการม ี

ส่วนร่วมที่แตกต่างกันตาม อายุ อาชีพ สถานภาพที่อยู่อาศัยและ 

ระยะเวลาที่อาศัยในเขตเทศบาลตำาบลท่าสะอ้านโดยมีข้อเสนอแนะ  

ดังนี้ ควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงปัญหา 

เช่น การรณรงค์ให้ความรู้ จัดทำาประชาคมเพื่อขอความคิดเห็น  

จะทำาให้เกิดความร่วมมือในการดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและ 

มีประสิทธิภาพ เพื่อนำามาวางแผนการดำาเนินการแก้ไขปัญหาอย่าง 

ต่อเนื่อง 

 3. การหารูปแบบแนวทางในการจัดการขยะตรวจค้น 

เพื่อลดปริมาณขยะตรงจุดตรวจค้นจาก แนวทางการบริหารงาน

ในการจัดการขยะตรวจค้นของอาคารผู้โดยสารขาออก สนามบิน

สุวรรณภูมิ ควรมีการส่งเสริม ให้ผู้โดยสารได้มีส่วนร่วมในการเข้า

ร่วมประชุม อบรม ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะตรวจ

ค้นของอาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ มีการส่งเสริม

แนะนำาการคัดแยกขยะการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตร 

เกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ ที่ห้ามนำาขึ้นเครื่องบิน 

หากมีการบริหารงานที่ดีก็จะทำาให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ลุล่วง 

และผู ้โดยสารให้ความสนใจและเข้ามามีส ่วนร่วมได้มากขึ้น 

สามารถลดปรมิาณขยะทีเ่กดิจากการตรวจค้นของอาคารผูโ้ดยสาร 

ขาออก สนามบินสุวรรณภูมิในการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์

ที่มีปริมาตรเกินกำาหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ นอกจากนี้ 

ส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ และอธิบายให้ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจ 

มากขึ้น ซึ่งการจัดการขยะตรวจค้นจะมีประสิทธิภาพนั้นต้อง 

ขึ้นอยู่กับการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ทั้งในเรื่องของจำานวนป้าย 

ประชาสัมพันธ์ และขนาดของป้ายประชาสัมพันธ์ควรทำาให้ชัดเจน 

ให้ผู้โดยสารเข้าใจง่าย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการ 

สนามบินสุวรรณภูมิ จึงจะนำามาสู่การปฏิบัติที่แท้จริง การบริหาร 

จัดการขยะตรวจค้นในสนามบินสุวรรณภูมิจะประสบความสำาเร็จ 

ได้นั้นขึ้นอยู ่กับความเข้าใจของผู ้โดยสารที่จะขึ้นเครื่อง ดังน้ัน 

วิธีการแก้ไขปัญหาขยะตรวจค้นที่ดีคือ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ 

ให้มากขึ้นโดยการประกาศทางเสียงตามสายภายในสนามบิน, 

การติดป้ายประชาพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ให้มากขึ้น, ประชาสัมพันธ์ 

ให้ผู้โดยสารทราบรายละเอียดการตรวจค้นขยะตรวจค้นตั้งแต ่

ขั้นตอนการเช็คอินโดยให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู ้โดยสารที่เพียงพอ  

และสายการบินควรให้คำาเตือนกับผู้โดยสาร พร้อมกับให้แต่ละสาย 

การบินรับผิดชอบการตรวจค้นขยะตรวจค้นของตนเอง เพื่อให้ผู้ใช้ 

บริการได้รับรู้เพิ่มมากขึ้น ทางท่านผู้บริหารสนามบินสุวรรณภูม ิ

เห็นด้วยเป็นอย่างมากในการนำาวิธีประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล 

ข่าวสารมาใช้ในสนามบินสุวรรณภูมิ รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธ์ 

ให้มากขึ้น ทั้งในสื่อต่าง ๆ เว็บไซต์ ซึ่งจะทำาให้ผู้ใช้บริการสนามบิน 

สุวรรณภูมิมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะตรวจค้นการจัดการ 

ขยะตรวจค้น และการปฏิบัติตนเมื่อมาใช้บริการสนามบิน โดย 

ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะตรวจค้นได้ โดยสรุปแล้ว 

นโยบายในการจัดการขยะตรวจค้น เพื่อลดปริมาณขยะตรงจุด 

ตรวจค้น สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4

คมชาญ เจือจ้อย, วิสาขา ภู่จินดา  
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ภาพที่ 4 นโยบายในการจัดการขยะตรวจค้น เพื่อลดปริมาณขยะตรงจุดตรวจค้น

 

 
 

การตรวจของเหลว เจล สเปรย ที่มีปริมาตรเกินกําหนด รวมถึงวัตถุอันตรายตาง ๆ นอกจากน้ีสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ และอธิบายใหผูใชบริการมีความเขาใจมากข้ึน  ซึ่งการจัดการขยะตรวจคนจะมี
ประสิทธิภาพน้ันตองข้ึนอยูกับการประชาสัมพันธใหมากข้ึน ทั้งในเรื่องของจํานวนปายประชาสัมพันธ และ
ขนาดของปายประชาสัมพันธควรทําใหชัดเจนใหผูโดยสารเขาใจงาย เพื่อสรางความรูความเขาใจแก
ผูใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิ จึงจะนํามาสูการปฏิบัติที่แทจริง การบริหารจัดการขยะตรวจคนใน
สนามบินสุวรรณภูมิจะประสบความสําเร็จไดน้ันข้ึนอยูกับความเขาใจของผูโดยสารที่จะข้ึนเครื่อง ดังน้ัน
วิธีการแกไขปญหาขยะตรวจคนที่ดีคือ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธใหมากข้ึนโดยการประกาศทางเสียงตาม
สายภายในสนามบิน, การติดปายประชาพันธตามจุดตาง ๆ ใหมากข้ึน, ประชาสัมพันธใหผูโดยสารทราบ
รายละเอียดการตรวจคนขยะตรวจคนต้ังแตข้ันตอนการเช็คอินโดยใหขอมูลขาวสารแกผูโดยสารที่เพียงพอ 
และสายการบินควรใหคําเตือนกับผูโดยสาร พรอมกับใหแตละสายการบินรับผิดชอบการตรวจคนขยะ
ตรวจคนของตนเอง เพื่อใหผูใชบริการไดรับรูเพิ่มมากข้ึน ทางทานผูบริหารสนามบินสุวรรณภูมิเห็นดวย
เปนอยางมากในการนําวิธีประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารมาใชในสนามบินสุวรรณภูมิ รวมถึงควรมี
การประชาสัมพันธใหมากข้ึน ทั้งในสื่อตางๆ เว็บไซต ซึ่งจะทําใหผูใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิมีความรู  
ความเขาใจเกี่ยวกับขยะตรวจคนการจัดการขยะตรวจคน และการปฏิบัติตนเมื่อมาใชบริการสนามบิน โดย
ทั้งหมดน้ันเปนสิ่งที่จะชวยลดปริมาณขยะตรวจคนได โดยสรุปแลวนโยบายในการจัดการขยะตรวจคน 
เพื่อลดปริมาณขยะตรงจุดตรวจคน สามารถสรุปไดดังภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 นโยบายในการจัดการขยะตรวจคน เพื่อลดปริมาณขยะตรงจุดตรวจคน 

จุดตรวจของเหลว เจล สเปรยที่มี
ปริมาตรเกินกําหนด รวมถึงวัตถุ
อันตรายตาง ๆ 

 

การตรวจบัตรโดยสารหรือเช็คอิน 
(Check-In) 

การตรวจคนเพื่อการรักษา           
ความปลอดภัย 

(Security Check,X-ray) 

1.  ประชาสัมพันธของเหลว เจล สเปรยที่มีปริมาตรเกินกําหนด 
รวมถึงวัตถุอันตรายตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหนําติดตัวขึ้นเครื่อง 
2.  ผูโดยสารสามารถเก็บของเหลว เจล สเปรยที่มีปริมาตรเกิน
กําหนดในกระเปาเดินทางโดยไมตองทิ้ง 

1. นําของเหลว เจล และสเปรย หรือวัสดุอ่ืนๆ ซ่ึงมีลักษณะ
คลายคลึงกันที่มีขนาดบรรจุภัณฑเกินกวา 100 มิลลิลิตร รวมทั้ง
วัตถุแหลมคม ทุกชนิดใสในกระเปาสัมภาระที่จะผานเช็คอินเพื่อ
ลําเลียงสงขึ้นเครื่องบิน 
2. หากตองการนํา ของเหลว เจล สเปรย ถือติดตัวขึ้นบน
เครื่องบิน ของเหลวน้ัน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตร โดยตองนําใสไวในถุงพลาสติกใสแบบ Zip-Lock ขนาด 
20x20 เซนติเมตร (มีจัดเตรียมไวที่โตะหนาเคานเตอรเช็คอิน) ผู
โดยสาร 1 คน ตอ 1ถุง ปริมาณของเหลวเม่ือรวมกันแลวตองไม
เกิน 1,000 มิลลิลิตร (หรือ 1 ลิตร) 

คมชาญ เจือจ้อย, วิสาขา ภู่จินดา  
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การพัฒนาการผลิตนำ้าส้มสายชูหมักจากเงาะด้วยเครื่องต้นแบบ

Development of Vinegar Production From Rambutan by Prototype Acetifier

วริศชนม์ นิลนนท์
1
 หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์

1
 และ ประมวล ศรีกาหลง

2

1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี  

2
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทคัดย่อ
 เครื่องต้นแบบในการผลิตนำ้าส้มสายชูหมักได้ผ่านการออกแบบ และใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตนำ้าส้มสายชูหมักจากเงาะ 

ตัวเครื่องประกอบด้วยถังสแตนเลสรูปทรงกระบอก สำาหรับการหมักเอทิลแอลกอฮอล์และกรดแอซีติก ประกอบด้วยปั๊มหมุนเวียนนำ้าหมัก  

ปั๊มอากาศ เครื่องกรองออกซิเจน ท่อนำาส่งไวน์ วาล์วควบคุมการปิด-เปิด เครื่องวัดอุณหภูมิ ตัวกรองไวน์ และวาล์วควบคุมความปลอดภัย 

ปริมาตรความจุ 50 L ในกระบวนการหมักใช้ยีสต์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisae (TISTR 5606) และแบคทีเรียสายพันธุ์  

Acetobacter aceti (TISTR 354) สารตั้งต้นสำาหรับการหมักประกอบด้วยแอลกอฮอล์ 8.0% (v/v) และ กรดแอซีติก 1% (v/v) 

ผลการวิจัย พบว่า อัตราส่วนของวัตถุดิบต่อนำ้า 1 : 3 ให้ระดับแอลกอฮอล์สูงสุด 9.70% (v/v) และ การใช้อัตราส่วนของวัตถุดิบต่อนำ้า 

1 : 1 ให้ปริมาณกรดแอซีติกสูงสุด 6.76% (v/v) ที่อุณหภูมิ 30±2°C ด้วยจลนพลศาสตร์ของอัตราการผลิตกรดแอซีติก 0.85 g/L
-h
 

และปริมาณกรดแอซีติก 6.46% ผลการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย ผลิตภัณฑ์นำ้าส้มสายชูหมักมีคุณภาพได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

คำาสำาคัญ : เงาะ  นำ้าส้มสายชูหมัก กรดแอซีติก เครื่องต้นแบบในการหมัก 

Abstract

 A prototype acetifier was designed and developed for vinegar production from rambutan. The acetifier 

consisted a stainless steel cylinder reactor with ethyl alcohol and acetic acid fermentation tanks, recycling pump, 

air pump, oxygen filter, oxygen pump, wine supplying tube, wine filter, inlet-outlet control value, temperature 

sensor and safety value. The working volume is 50 L of acetifying medium with 8.0% (v/v) initial alcohol 

concentration from fresh fruit wine and 1.0 % (v/v) acidity of vinegar. The strain Saccharomyces cerevisae 

(TISTR 5606) and Acetobacter aceti (TISTR 354) were employed. The results showed that the ratios of 1:3 and 

1:1 (rambutan : water)  gave the maximum ethanol and acetic acid concentration of 9.70 % v/v and 6.76 % v/v 

at 30±2°C, respectively. The kinetics of acetication rate was 0.85 g/L-h and 6.46 % of acetic acid concentration. 

In the final quality analysis, it was showed that the finished product comply with the government standard for 

community trademark.

Keywords : Rambutan, vinegar, acetic acid, prototype acetifier 
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บทนำา
 เงาะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สำาคัญของประเทศ 
ผลผลิตของเงาะทุกปีท่ีผ่านมามักเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด 
และราคาผลผลิตตกตำ่าเกือบทุกปีเน่ืองจากปริมาณผลผลิตที่มีอยู่ 
จำานวนมากการแก้ไขปัญหาด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นำ้าส้ม 
สายชูหมักจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากกระบวน 
การหมักสามารถทำาได้ในปริมาณมาก และเงาะยังให้คุณค่าทาง 
อาหารที่เหมาะสมต่อการผลิต ได้แก่นำ้าตาล แร่ธาตุและวิตามิน 
ต่าง ๆ ที่ยีสต์ต้องการ สำาหรับการผลิตแอลกอฮอล์เพื่อนำาไปผลิต 
กรดแอซีติกโดยตรง เช่นเดียวกับนำ้าส้มสายชูหมักทางการค้าทั่วไป 
ทีม่อีงค์ประกอบของแร่ธาตแุละวติามนิต่าง ๆ  ตามชนดิของวตัถดุบิ  
ซึง่ให้นำา้ส้มสายชหูมกัทีม่กีลิน่และรสชาตดิ ี อย่างไรก็ตามในปัจจบุนั 
กระบวนการหมกักรดแอซตีกิในอตุสาหกรรมนยิมใช้ระบบการหมกั 
แบบกึ่งต่อเนื่องซึ่งใช้ต้นทุนในการผลิตสูง และถ้าใช้กระบวนการ 
หมักด้วยวิธีการธรรมชาติก็จะให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และ 
ประสิทธิภาพในการผลิตตำ่า ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงต้องการพัฒนา 
กระบวนการผลิตนำ้าส้มสายชูหมักจากเงาะด้วยเครื่องต้นแบบ 
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในระดับขยายส่วน และเพื่อ 
เพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตนำ้าส้มสายชูหมักจากเงาะด้วย 
เครื่องต้นแบบ และศึกษาประสิทธิภาพการผลิตในระดับขยายส่วน

วิธีการวิจัย
 1.  เครื่องต้นแบบในการผลิตนำ้าส้มสายชูหมัก
 เครื่องต้นแบบนี้ได ้รับการออกแบบโดยวริศชนม์และ 
ประมวล (2553) ตัวเครื่องเครื่องต้นแบบประกอบด้วยชุดถังหมัก 
แอลกอฮอล์ และชุดถังหมักนำ้าส้มสายชู ซึ่งชุดถังหมักแอลกอฮอล์ 
ประกอบด้วยตัวถังสแตนเลส (มีทางเข้านำ้าผลไม้และเชื้อเริ่มต้น 
มีทางออกของอากาศ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) อุปกรณ์ให ้
ความร้อน อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อใช้ในการให้ความร้อนนำ้า 
ผลไม้หรือนำ้าสำาหรับฆ่าเชื้อภายในถัง สำาหรับชุดถังหมักนำ้าส้มสายชู  
ประกอบด้วย ตัวถังสแตนเลส (มีทางเข้านำ้าผลไม้ที่ผ่านการหมัก 
จนเป็นแอลกอฮอล์แล้ว มีทางออกและทางเข้าของอากาศ มีช่อง 
เติมเชื้อเริ่มต้น) ชุดอุปกรณ์ให้อากาศ 
 2. พฒันากระบวนการผลตินำา้ส้มสายชหูมกัในระดบัขยาย 
ส่วนด้วยเครื่องต้นแบบ
  2.1 ศึกษาและพัฒนากระบวนการหมักนำ้าส้มสายชู 
หมักจากเงาะในระดับขยายส่วน ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อครั้ง  
โดยใช้กรรมวิธีและสภาวะทีดีที่สุดจากการศึกษาเบื้องต้นในระดับ
ห้องปฏิบัติการ และนำามาปรับปรุงกระบวนการและกรรมวิธีให้

เหมาะสมกับปริมาณการผลิตที่สูงขึ้น วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี  
ได้แก่ ปริมาณแอลกอฮอล์ และกรดแอซีติก (AOAC, 1984) 
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ และค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
    1) ขั้ นตอนการหมัก เพื่ อผ ลิตแอลกอฮอล ์  
สายพันธุ์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae (TISTR 5606)  
ศึกษาอัตราส่วนของวัตถุดิบเนื้อเงาะ ที่อัตราส่วนวัตถุดิบ : นำ้า 
เท่ากับ 1:1  1:2  1:3 1:4  1:5  1:6  1:7  1:8  1:9 และ 1:10 
ขั้นตอนการหมักโดยนำาเงาะมาทำาการปอกเปลือก แยกเมล็ดออก 
เนือ้เงาะทีไ่ด้นำามาเตรยีมได้ในอตัราส่วนต่าง ๆ  ต้มให้เดอืดทีอุ่ณหภูมิ  
100°C ปรับความหวาน 20°Brix จากน้ันนำามากรองใส่ภาชนะ 
ทิ้งไว้จนกระทั่งอุณหภูมิได้ประมาณ 30±2°C เติมหัวเช้ือยีสต ์
ที่เตรียมไว้ใส่ลงในถังหมักด้วยเทคนิคปลอดเช้ือ ในปริมาณ 5% 
บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 30±2 °C และวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์   
    2) ขั้นตอนการหมักเพื่อให ้เกิดกรดแอซีติก 
ใช้สายพันธุ์ Acetobacter aceti. (TISTR 354) จากผลของ 
ขั้นตอนการหมักเพื่อให้เกิดแอลกอฮฮล์ในข้อ (1) ด้วยปริมาณ 
แอลกอฮอล์เริม่ต้น 8% (v/v)  นำา้หมกัทีไ่ด้จะถกูเคลือ่นย้ายมาบรรจุ 
ในชุดภาชนะหมักของเครื่องต้นแบบ เติมหัวเชื้อแอซีโตแบกเตอร ์
ปริมาณ 5% (v/v) และปิดภาชนะ ควบคุมการเติมอากาศให้กับ 
ถังหมักโดยตั้งเวลาเปิดปิดแบบช่วง วิเคราะห์ปริมาณกรดแอซีติก  
และปริมาณแอลกอฮอล์ (AOAC, 1984 ; AOAC, 2000)
       3) ศกึษาคณุภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์  
วิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ กรดแอซีติก ปริมาณของแข็งที่ 
ละลายได้ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และสารปนเปื้อนอื่น ๆ (AOAC,  
1984 ; AOAC, 2000) ตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.  
326/2547 (สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547)
 3. วางแผนการทดลองแบบ CRD (Complete 
Randomized Design) จำานวน 3 ซำ้า วิเคราะห์หาค่าความ 
แปรปรวน (variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า 
เฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับ 
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ผลการวิจัย
 1. เครื่องต้นแบบผลิตนำ้าส้มสายชูหมัก
 องค์ประกอบหลักและหน้าที่การทำางานของชุดอุปกรณ ์
ผลิตนำ้าส้มสายชูหมักมีดังนี้ (ภาพที่ 1)
  1.1 ชุดถังหมักเอทิลแอลกอฮอล์ ทำาจากสแตนเลส 
เบอร์ 304 เป็นรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 480  
มิลลิเมตร ตัวถังสูง 350 มิลลิเมตร
  1.2 กรวยเตมิเชือ้เริม่ต้นของชดุถงัหมกัเอทลิแอลกอฮอล์  
ทำาจากจากสแตนเลสเบอร์ 304 เป็นรูปทรงกระบอก ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 180 มิลลิเมตร สูง 150 มิลลิเมตร ต่อเข้ากับท่อทาง
เข้าเชื้อเริ่มต้น
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  1.3 ท่อก๊าซให้ความร้อนชุดถังหมักเอทิลแอลกอฮอล์ 

ทำาจากท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตร ต่อกันเป็น 

รูปสี่เหลี่ยมติดตั้งอยู่ในตำาแหน่งใต้ถังหมักเอทิลแอลกอฮอล์

  1.4 ชุดถังหมักนำ้าส้มสายชู (กรดแอซีติก) ทำาจาก 

สแตนเลสเบอร์ 304 เป็นรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

480 มิลลิเมตร ตัวถังสูง 350 มิลลิเมตร 

  1.5 กรวยเติมเชื้อเริ่มต้นของชุดถังหมักนำ้าส้มสายชู  

ทำาจากจากสแตนเลสเบอร์ 304 เป็นรูปทรงกระบอก ขนาดเส้น 

ผ่านศูนย์กลาง 180 มิลลิเมตร สูง 150 มิลลิเมตร ต่อเข้ากับท่อ 

ทางเข้าเชื้อเริ่มต้น

  1.6 ท ่อก ๊าซให้ความร ้อนชุดถังหมักนำ้าส ้มสายชู  

ทำาจากท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตร ต่อกันเป็น

รูปสี่เหลี่ยมติดตั้งอยู่ในตำาแหน่งใต้ถังหมักนำ้าส้มสายชู

  1.7 ชุดตะแกรงกรองกากผลไม้ออกจากแอลกอฮอล์  

ทำาจากตะแกรงสแตนเลสเบอร์ 304 2 ชั้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 

ตะแกรง 2 ขนาด คือ 4 มิลลิเมตร และ 2 มิลลิเมตร ตามลำาดับ 

ชุดตะแกรงกรองกากผลไม้ออกจากแอลกอฮอล์น้ีจะต่อกับท่อที ่

ทำาจากท่อ สเตนแลสเบอร์ 304 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 

มิลลิเมตร ไปยังชุดถังหมักนำ้าส้มสายชู

  1.8 ปั๊มสเตนเลส ขนาด 1/2 แรงม้า ใช้สำาหรับดูด 

แอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมัก จากชุดถังหมักเอทิลแอลกอฮอล์ 

ไปยังชุดถังหมักนำ้าส้มสายชู โดยดูดแอลกอฮอล์ท่ีได้จากการหมัก  

ผ่านชุดตะแกรงกรองกากผลไม้ออกจากแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสู่ชุด 

ถังหมักนำ้าส้มสายชู และปั๊มตัวเดียวกันนี้ยังสามารถปรับให้ทำาหน้าที ่

ในการดูดให้นำ้าส้มสายชูที่กำาลังทำาการหมัก ให้เกิดการไหลเวียน 

ภายในถังตามระยะเวลาที่กำาหนด เพื่อป ้องกันหัวเช้ือผลิต 

นำ้าส้มสายชูขาดอากาศหายใจ นอกจากนี้ปั ๊มตัวเดียวกันนี้ยัง 

สามารถปรับให้ทำาหน้าท่ีในการดูดนำ้าร้อนให้เวียนในระบบ เพื่อ 

ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อนมากับอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบถังหมัก

ทั้งหมด

        1.9 ปั๊มลมเพื่อให้อากาศ ขนาด 185 วัตต์ สามารถ 

ปั ๊มลมได้ 160 ลิตรต่อนาที จะต่อเข้ากับไส้กรองอากาศชนิด 

HEPA ก่อนดันอากาศ ท่ีต้องให้แก่นำ้าส้มสายชูท่ีกำาลังหมักอยู ่

ภายในถังหมักนำ้าส้มสายชู 

  1.10 ชุดกล่องควบคุมไฟฟ้าของระบบระบายความ 

ร้อนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการหมักเอทิลแอลกอฮอล์ จะใช้ใน 

การควบคุมอุณหภูมิของชุดถังหมักเอทิลแอลกอฮอล์ด้วยพัดลม 

ระบายอากาศโดยผ่านเทอร์โมคัพเปิล 

 2. พฒันากระบวนการหมกันำา้ส้มสายชหูมกัในระดบัขยาย 

ส่วนด้วยเครื่องต้นแบบ

  2.1 ผลต่อปริมาณแอลกอฮอล์ในขั้นตอนการหมัก

แอลกอฮอล์

  จากผลการวิจัย (ตารางที่ 1) พบว่าปริมาณแอลกอฮอล์ 

ในทุกทรีตเมนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการหมัก  

โดยที่อัตราส่วนของวัตถุดิบต่อนำ้า 1:1 1:2 และ 1:3 กระบวน 

การหมักให้ปริมาณแอลกอฮอล์เริ่มตั้งแต่วันแรกของการหมัก 

ขณะที่อัตราส่วน 1:4 ถึง 1:10 กระบวนการหมักให้ปริมาณ 

แอลกอฮอล์ในวันที่ 2 และ 3 ของการหมัก โดยในระยะ 1-7 วัน 

ของการหมัก ที่อัตราส่วน 1:4 ให้ปริมาณแอลกอฮอล์สูงสุด  

ภายหลังจากการหมักดำาเนินต่อไปจนถึง 14 วัน พบว่า ที่อัตราส่วน  

1:3 ให้ปริมาณแอลกอฮอล์สูงสุด 9.70% ดังน้ันจากขั้นตอน 

การหมักเพื่อให้เกิดแอลกอฮอล์ด ้วยเครื่องต้นแบบดังกล่าว 

แสดงถึงอัตราส่วนของวัตถุดิบและระยะเวลาในการหมักเป็นปัจจัย

สำาคัญที่มีผลต่อกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ โดยเมื่ออัตราส่วน

วตัถดุบิทีม่ากกว่า (อตัราส่วน 1:1 ถงึ 1:5) ในช่วง 7 วนัของการหมกั 

อัตราการเกิดแอลกอฮอล์มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้เร็วกว่าที่อัตราส่วน

ของวัตถุดิบลดลง (อัตราส่วน 1:6 ถึง 1:10) แต่ภายหลังจากการ 

หมักที่ระยะเวลานานขึ้นจนถึง 14 วันของการหมัก ที่อัตราส่วน 

วัตถุดิบ 1:6 ถึง 1:10 มีแนวโน้มของการเกิดแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง โดยที่อัตราส่วนวัตถุดิบที่มากกว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

และลดลงในวันที่ 14 ของการหมัก จากผลการวิจัยน้ีเม่ือคำานึงถึง 

ปริมาณวัตถุดิบและระยะเวลาในการผลิตพบว่ากระบวนการหมัก

เพื่อให้เกิดแอลกอฮอล์เกิดขึ้นได้ช้า อัตราการเกิดแอลกอฮอล์ 

ค่อนข้างตำ่าเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่น ๆ จากรายงานวิจัยของ 

วริศชนม์และประมวล (2553) ซึ่งได ้ออกแบบและทดสอบ 

ประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องต้นแบบ พบว่า ในขั้นตอน 

การหมักแอลกอฮอล์ด้วยสับปะรดที่อัตราส่วน 1:1 ในระยะเวลา 

7 วันของการหมักได้แอลกอฮอล์สูงสุด 18.13% ซึ่งแสดงให้เห็น 

ถึงความแตกต่างของชนิดวัตถุดิบที่มีผลต่อการเกิดแอลกอฮอล์  

ด้วยวตัถดุบิบางชนดิทีม่อีงค์ประกอบทางเคมทีีเ่หมาะสมแตกต่างกนั  

โดยเฉพาะนำ้าตาลซ่ึงเป็นแหล่งสารประกอบคาร์บอนที่สำาคัญของ 

เช้ือยีสต์ (Tesfaye et al., 2002) จากรายงานวิจัยของศรีปาน 

และคณะ (2556) พบว่า เงาะเป็นผลไม้ที่มีปริมาณนำ้าตาลสูง 

เนื้อเงาะมีปริมาณนำ้าตาลทั้งหมดเท่ากับ 12.83% โดยมีปริมาณ 

ซูโครส 9.17%  กลูโคส 1.90% ฟรุคโตส 1.72% และแมนโนส 

0.04% อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเงาะจะมีปริมาณนำ้าตาลท่ีสูงเป็น 

ปัจจัยที่เอื้อต่อการหมักได้ดี แต่เนื่องจากเงาะมีองค์ประกอบของ 

สารแทนนินสูง ซึ่งแทนนินนี้มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโต 

ของจุลินทรีย์ สารแทนนินนี้พบได้ทั้งส่วนของเปลือก เมล็ดและ 

เน้ือผลโดยเฉพาะในช่วงก่อนการสุก (Fila et al., 2012) ดังนั้น 

จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลต่อการยับยั้งหรือชะลอกิจกรรมของ

ยีสต์ ทำาให้การสร้างแอลกอฮอล์ต้องใช้เวลานานขึ้นและมีปริมาณ

แอลกอฮอล์ไม่สูงมาก

วริศชนม์ นิลนนท์, หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, ประมวล ศรีกาหลง
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  2.2 ผลต่อปริมาณกรดแอซีติกในขั้นตอนการผลิต 
กรดแอซีติก
  จากผลวิจัยในตารางท่ี 1 พบว่าปริมาณกรดแอซีติก 
ในทุกทรีตเมนต์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการหมัก และปริมาณ 
เริ่มลดลงหรือคงที่ในวันท่ี 13-14 ของการหมัก โดยปริมาณกรด 
แอซีติกยังลดลงตามอัตราส่วนของวัตถุดิบที่ลดลง จากตารางที่ 1  
พบว่า ที่อัตราส่วนของวัตถุดิบต่อนำ้า 1 : 1 ให้ปริมาณกรดแอซีติก 
สูงสุด เท่ากับ 6.76 %  ในวันที่ 13 ของการหมัก 
  2.3 ผลทางด้านจลนพลศาสตร์ของการหมัก
  จากการใช้ประโยชน์ของเอทิลแอลกอฮอล์โดยเชื้อ 
A. aceti (TISTR 354) อัตราการผลิตกรดแอซีติกและปริมาณ 
กรดแอซีติก พบว่า ท่ีอัตราส่วนของวัตถุดิบต่อนำ้า 1 : 1 มีอัตรา 
การผลิตกรดแอซีติกสูงสุด 0.85 g/L

-h
 และให้ปริมาณกรดแอซีติก 

สูงสุด เท่ากับ 6.46 % โดยอัตราการผลิตกรดแอซีติกลดลง 
ตามอัตราส่วนของวัตถุดิบท่ีลดลง โดยความสัมพันธ์ของการใช ้
แอลกอฮอล์และปริมาณกรดแอซีติกในขั้นตอนการหมักดังแสดง
ในภาพที่ 2
  2.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้าย
  จากการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้ายของ 
นำ้าส้มสายชูหมักจากเงาะด้วยเครื่องต้นแบบในระดับขยายส่วน 
โดยผลิตภัณฑ์ผ่านการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10°C เป็นระยะ 
เวลา 1 เดือน พบว่าตัวอย่างมีปริมาณกรดแอซีติก ไม่ตำ่ากว่า  
5g/100 cm

3
 ไม่พบ เมทานอล และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากผล 

การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นำ้าส้มสายชูหมักที่ผลิตได้
มีคุณภาพได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชนตามมาตรฐาน มผช. 
326/2547 ซึ่งสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(2547) ระบุไว้ว่านำ้าส้มสายชูหมักนั้นจะต้องมีปริมาณกรดแอซีติก 
ไม่ตำ่ากว่า 4g/100 cm

3
 ปริมาณเมทานอลไม่เกิน 420 mg/L 

และปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะต้องไม่เกิน 40 mg/L 
  ผลของการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตกรดแอซีติก 
ในเครื่องต้นแบบนั้น พบว่ามีประสิทธิภาพการผลิตค่อนข้างตำ่า 
สาเหตดุงักล่าวอาจเป็นผลจากการเตมิอากาศ ด้วยระบบการปล่อย 
ให้มีการไหลเวียนของนำ้าหมักสัมผัสกับออกซิเจนมากจนเกินไป 
จากการใช้ปั๊มดูดนำ้าหมักแล้วปล่อยลงในถังหมักตลอดในช่วงของ 
การหมัก ทำาให้เกิดการสูญเสียเอทิลแอลกอฮอล์ซ่ึงเป็นสารตั้งต้น 
ในการผลิตกรดแอซีติก ซ่ึงการเติมอากาศท่ีมากจนเกินไปอาจ 
ส่งผลให้เกิดการระเหยของเอทิลแอลกอฮอล์ได้ (Boonmee and 
Intarapanich, 2006) จากรายงานของ Nanba et al.(1984);  
Park et al.(1991); Krisch and Szajani (1997) ได้กล่าวถึง 
ในสภาพการหมักกรดแอซีติก ถ้าการปล่อยให้มีการไหลเวียน 
ของนำ้าหมักสัมผัสกับออกซิเจนมากจนเกินไปด้วยความเร็วสูงถึง  
160 L/min อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า overoxidation 
ซึ่งจะเปลี่ยนกรดแอซีติกให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และนำ้าได้  
จากรายงานวิจัยของมัลลิกาและคณะ (2550) ได้ศึกษาการผลิต 

กรดแอซีติกของแบคทีเรียผลิตกรดแอซีติก 3 สายพันธุ ์ในถัง 
ปฏิกรณ์ชีวภาพ พบว่า ความเข้มข้นของกรดแอซีติกจากการผลิต 
ทั้ง 3 สายพันธุ์ในสภาวะที่อุณหภูมิแปรปรวนและในสภาวะควบคุม 
อุณหภูมิมีค่าใกล้เคียงกัน คือ 43-46g/L ซ่ึงปริมาณกรดแอซีติก 
ที่ได้มีค่าตำ่ากว่าการเพาะเล้ียงในฟลาส์ก เน่ืองจากการสูญเสีย 
เอทิลแอลกอฮอล์จากการให้อากาศในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นท่ี 
สภาวะค่าความเป็นกรดด่างยังไม่เหมาะสมต่อการผลิตกรด ทั้งนี้ 
กรดแอซีติกจะถูกเริ่มผลิตอย่างรวดเร็วเมื่อค่า pH  ในถังหมักลดลง 
อยู่ในช่วง pH 3.5-4.0 ซ่ึงการระเหยออกผลของการขาดออกซิเจน 
หรือการให้อากาศที่ขัดข้องดังกล่าวในระหว่างการหมัก อาจก่อ 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดผลกระทบต่อเชื้อ Acetobacter 
เป็นอย่างมากเพราะเชื้อนี้จะถูกทำาลายอย่างรวดเร็ว (Frazier, 
1988; Hitschmann and Stockinger, 1985) วราวุฒิและ 
รุ่งนภา (2532) ได้กล่าวว่าผลของการทำาลายเซลล์ Acetobacter  
ในระหว่างการขาดออกซิเจนยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการหมักด้วยได้แก่ ความเข้มข้นทั้งหมดของกรด 
แอซีติกและแอลกอฮอล์ในนำ้าหมัก ความเข้มข้นของกรด อะซิติก 
และความเร็วของการหมัก เป็นต้น และยังรวมถึงระยะเวลาที่ขาด 
ออกซิเจนด้วย ดังนั้นการผลิตนำ้าส้มสายชูหมักที่ต้องใช้นำ้าหมัก 
ที่มีความสูงของนำ้าหมักเพิ่มขึ้นจึงจำาเป็นต้องมีการให้อากาศ 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง และจะต้องปรับระบบการเติมอากาศใน 
ปริมาณที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดการ overoxidation 
  นอกจากนี้ในการผลิตนำ้าส้มสายชูหมักด้วยเครื่อง 
ต้นแบบนี้ จำาเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส 
ของเชื้อ Acetobacter เช่นการใช้วัสดุเพื่อช่วยยึดเซลล์เชื้อ 
Acetobacter ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันเช่น charcoal  
pellets (Horiuchi et al, 2000) เป็นต้น  วราวุฒิ และคณะ (2553) 
ได้แนะนำาถึงกระบวนการผลิตแบบ Quick process เป็นกระบวน 
การหมักที่นำาไวน์ผ่านภาชนะที่มีความสูง โดยมีการเพิ่มพื้นที่ของ 
การเจริญของเชื้อแบคทีเรียแอซีติก ถังหมักที่รู ้จักกันอย่าง 
แพร่หลาย คือ Generator การใช้ถังหมักดังกล่าวจะต้องมีตัวกลาง 
บรรจอุยูภ่ายในเพือ่ให้เชือ้แบคทเีรยีแอซตีกิเจรญิยดึเกาะกบัตวักลาง  
กระบวนการหมักนี้เกิดขึ้นโดยการปล่อยให้ไวน์ไหลจากด้านบน 
ลงสู่ก้นถังไหลผ่านตัวกลางและพ่นอากาศเข้าทางก้นของถัง ทั้งนี้
ตัวกลางจะเลือกใช้วัสดุประเภทเฉื่อย (Inert material) เพื่อช่วย 
ยึดเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียแอซีติก วัสดุต่าง ๆ ที่เลือกใช้ประกอบด้วย 
Ceramic Support พลาสติกในกลุ่ม Lipophilic fibrous support  
เช ่น Polypropylene, Polyethylene, Polystyrenes,  
Polyethylene terephthalate หรือ Polyurethane เศษไม้ 
(De Ory et al., 2003) ชานอ้อย (Kocher et al., 2006) และ 
ใยบวบ (Krusong et al., 2007) เป็นต้น เพื่อช่วยให้การหมัก 
เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงจะทำาให้ประสิทธิภาพในการหมักสูงขึ้น

และให้ปริมาณกรดแอซีติกในปริมาณที่เพิ่มขึ้น

วริศชนม์ นิลนนท์, หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, ประมวล ศรีกาหลง
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ตารางที่ 1 ปริมาณแอลกอฮอล์ในขั้นตอนการหมักแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องต้นแบบในระดับขยายส่วนเป็นระยะเวลา 14 วัน

 
ภาพที่ 1 แบบรางไดอะแกรมชุดอุปกรณเครื่องตนแบบผลิตนํ้าสมสายชูหมัก 

ชุดถังหมักเอทิลแอลกอฮอล ชุดถังหมักน้ําสมสายชู 
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ภาพที่ 1 แบบร่างไดอะแกรมชุดอุปกรณ์เครื่องต้นแบบผลิตนำ้าส้มสายชูหมัก

ตารางที่ 1 ปริมาณแอลกอฮอลในขั้นตอนการหมักแอลกอฮอลดวยเครื่องตนแบบในระดับขยายสวนเปนระยะเวลา 14 วัน 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ratio 
Fruit: water 

Alcohol concentration (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1:1 0.22a 3.03a 5.67a 7.50a 8.04a 8.12ab 8.56a 8.37b 8.41a 8.31bc 8.15bc 7.71c 7.71ab 7.54bc 

1:2 0.11ab 2.39b 4.96b 7.03a 8.13a 8.48a 8.57a 8.65ab 8.84a 8.94ab 8.74abc 9.12ab 8.50a 8.48abc 

1:3 0.11ab 2.01bc 3.96c 5.71b 7.22ab 7.95ab 8.75a 9.40a 9.04a 9.70a 9.61a 9.61a 8.91a 9.11a 

1:4 0.00b 1.56c 3.44c 5.24b 6.31b 7.31ab 9.00a 9.00ab 9.00a 9.00ab 9.00ab 9.18ab 9.00a 8.82ab 

1:5 0.00b 1.45cd 3.30c 4.87b 6.15b 7.14b 8.91a 8.91ab 9.00a 9.00ab 9.00ab 9.00ab 9.00a 8.91a 

1:6 0.00b 0.88d 2.04d 3.10c 4.16c 5.25c 6.64b 7.33c 8.65a 8.82ab 8.66abc 8.66abc 8.66a 8.61ab 

1:7 0.00b 0.00e 0.77ef 1.85de 2.64d 3.53de 4.59cd 5.17d 6.10b 6.75de 7.53cd 8.12bc 8.95a 9.10a 

1:8 0.00b 0.00e 1.25e 2.24cd 2.63d 4.16cd 4.88c 5.34d 6.25b 7.42cd 7.67cd 8.29bc 8.53a 8.44abc 

1:9 0.00b 0.00e 0.55f 1.30de 2.11d 3.16de 3.73de 4.66de 5.42bc 6.17ef 6.77de 7.48c 8.02ab 8..36abc 

1:10 0.00b 0.00e 0.22f 1.00e 1.55d 2.43e 3.24e 3.87e 4.37c 5.21f 5.84e 6.37d 6.93b 7.24c 

Ratio 
Fruit: water 

Acetic acid Concentration (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1:1 0.34a 0.46a 0.53a 0.53a 1.52a 1.53a 2.51a 2.50a 3.45a 4.47a 5.46a 6.11a 6.76a 6.46a 

1:2 0.25b 0.35b 0.38b 0.42b 1.40b 1.40b 2.40b 2.40b 3.37b 4.37b 5.34ab 5.80ab 5.84b 5.84b 

1:3 0.23b 0.29c 0.33c 0.32c 1.37b 1.37b 2.40b 2.40b 3.37b 4.37b 5.33b 5.83ab 5.31c 5.30c 

1:4 0.19c 0.22d 0.26d 0.29cd 1.30c 1.31c 2.30c 2.31c 3.31bc 4.28b 5.27b 5.45b 5.24d 5.24d 

1:5 0.18c 0.22de 0.24d 0.28d 1.28cd 1.31c 2.29cd 2.29c 3.28c 4.27b 5.27b 5.43b 5.22d 5.22d 

1:6 0.16cd 0.18fg 0.21e 0.24e 1.26cd 1.28cd 2.29cd 2.30c 3.32bc 3.34c 4.35c 4.49c 4.42e 4.40e 

1:7 0.15cde 0.18fgh 0.20ef 0.22ef 1.22d 1.25d 2.27de 2.28c 3.29c 3.30c 4.32c 4.42c 4.32ef 4.26f 

1:8 0.16cd 0.19ef 0.20ef 0.21ef 1.25cd 1.25d 2.26de 2.26c 3.28c 3.33c 4.35c 4.40c 4.38ef 4.34ef 

1:9 0.12de 0.16gh 0.17ef 0.19f 1.22d 1.24d 2.25de 2.26c 3.27c 3.28c 4.28c 4.39c 4.30f 4.27f 

1:10 0.11e 0.15h 0.17f 0.19f 1.22d 1.24d 2.24e 2.26c 3.26c 3.27c 4.26c 4.37c 4.28f 4.25f 

หมายเหตุ : 
abcdef

คาเฉล่ียที่กํากับดวยอักษรที่ตางกันตามแนวตั้ง   แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

หมายเหตุ : คาเฉล่ียที่กํากับดวยอักษรที่ตางกันตามแนวตั้ง   แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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หมายเหตุ : abcdefค่าเฉลี่ยที่ทำากำากับด้วยอักษรที่ต่างกันตามแนวตั้ง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P<0.05)

วริศชนม์ นิลนนท์, หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, ประมวล ศรีกาหลง
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สรุป 

 เครื่องตนแบบที่นํามาใชในการผลิตนํ้าสมสายชูหมักจากเงาะ ยังใหประสิทธิภาพในการผลิตระดับต่ําถึงปาน
กลาง โดยในการกระบวนการหมักนํ้าสมสายชูหมักจากเงาะ ในขั้นตอนการหมักแอลกอฮอลใหปริมาณแอลกอฮอลสูงสุด 
9.70 % (v/v)  ในวันที่ 10 ของการหมัก สวนขั้นตอนการหมักกรดแอซีติก ใหปริมาณกรดสูงสุด  6.76 % (v/v) ในวันที่ 13 
ของการหมัก ซ่ึงใชระยะเวลามากในการสรางผลผลิตแอลกอฮอลและกรดแอซีติก ดังน้ันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในระยะยาว 
มีความจําเปนตองพัฒนาปจจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการหมัก เพื่อใหประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น เชน สายพันธุของ
แบคทีเรียผลิตกรดแอซีติก การควบคุมอุณหภูมิ ออกแบบตัวกลางเพื่อการยึดเกาะของเซลลจุลินทรีย เปนตน 
  

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ  2556 
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธของการใชแอลกอฮอลและปริมาณกรดแอซีติก ในนํ้าหมักที่มีอัตราสวนของ  

           วัตถุดิบตอนํ้า 1 : 1  ดวยเชื้อ A. aceti (TISTR 354)  ที่อุณหภูมิ 302 C 
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สรุป
 เครื่องต้นแบบท่ีนำามาใช้ในการผลิตนำ้าส้มสายชูหมักจาก 

เงาะ ยังให้ประสิทธิภาพในการผลิตระดับตำ่าถึงปานกลาง โดย 

ในการกระบวนการหมักนำ้าส้มสายชูหมักจากเงาะ ในขั้นตอน 

การหมักแอลกอฮอล์ให้ปริมาณแอลกอฮอล์สูงสุด 9.70% (v/v) 

ในวันที่ 10 ของการหมัก ส่วนข้ันตอนการหมักกรดแอซีติก 

ให้ปริมาณกรดสูงสุด 6.76 % (v/v) ในวันท่ี 13 ของการหมัก 

ซึง่ใช้ระยะเวลามากในการสร้างผลผลติแอลกอฮอล์และกรดแอซตีกิ 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว มีความจำาเป็นต้อง 

พัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหมัก เพื่อให้ประสิทธิภาพ 

การผลิตที่สูงขึ้น เช่น สายพันธุ์ของแบคทีเรียผลิตกรดแอซีติก  

การควบคุมอุณหภูมิ ออกแบบตัวกลางเพื่อการยึดเกาะของเซลล์ 

จุลินทรีย์ เป็นต้น

 

กิตติกรรมประกาศ
 โครงการวจิยันีไ้ด้รบัการสนบัสนนุทนุวจิยั จากมหาวทิยาลยั

ราชภัฏรำาไพพรรณี ประจำาปีงบประมาณ  2556
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของการใช้แอลกอฮอล์และปริมาณกรดเอซีติก

ในนำ้าหมักที่มีอัตราส่วนของวัตถุดิบต่อนำ้า 1 : 1 ด้วยเชื้อ A aceti 

(TISTR 354) ที่อุณหภูมิ 30+1
o
C
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ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายปฏิรูปที่ดิน

Problems and Obstacles on Law Enforcement of Land Reform Law for Agriculture

ธเนตร พารา , อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

บทคัดย่อ
 การบังคับใช้กฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน แต่พบปัญหาว่าการ 

ปฏรูิปทีด่นิไม่มมีาตรการคุม้ครองพืน้ทีเ่กษตรกรรมหากเกษตรกรผูไ้ด้สทิธไิม่ได้นำาทีด่นิทีไ่ด้รบัการจดัสรรไปสร้างประโยชน์ตามวตัถุประสงค์  

แต่กลับนำาที่ดินไปแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยการนำาที่ดินไปขายหรือปิดบังอำาพรางการถือครองที่ดินย่อมก่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อทรัพยากรธรรมชาติของรัฐและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อช่วยเหลือประชาชน

 จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ไม่มีบทลงโทษเกษตรกรที่ปฏิบัติฝ่าฝืน 

หลักเกณฑ์การเข้าทำาประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดินทำาให้เกษตรกรไม่เกรงกลัวต่อการกระทำาความผิดและขาดประสิทธิภาพในการจัดสรร 

ที่ดินของรัฐทำาให้ตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลเฉพาะกลุ่มโดยไม่มีการกระจายการถือครองไปสู่เกษตรกรรุ่นใหม่อย่างท่ัวถึง 

และเป็นธรรม

 และยังพบว่าแนวทางปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับธนาคารเพื่อการเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตรเกี่ยวกับการให้สิทธิแก่เกษตรกรรายใหม่ที่จะเข้ามาถือครองที่ดินต้องรับภาระหนี้เกษตรกรรายเดิมเสียก่อนจึง 

จะได้สิทธิถือครองที่ดิน จึงถือว่าขัดต่อเจตนารมณ์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ต้องการให้เกษตรกรมีที่ดินทำากินเป็นของตนเอง

Abstract
 The Act enforcement of Land Reform Law for Agriculture is focally aimed to promote the better 

livelihood of  people, however, the problems were found that the land reform had no measurement on the 

protection of the agricultural areas if the entitled farmers did not make use of the land received through land 

allocations in accordance with the objectives, but, had used the land for exploitations of the benefits which 

they should not be entitled to: such as; selling them or concealing the land possession which would cause 

the impact on the state’s natural resources and would not be in accordance with the purpose of the land 

reform to help the people.

 Deriving from the study, it was found that Act on Land Reform for Agriculture, B. E. 2518 (1975) contained 

no penalty provision to inflict punishment upon farmers violating the regulation on the utilizations of land in the  

land reform zone, thus, made those farmers having no fear on their commission of the offence the land reform 

lack of the efficiency on the state’s land allocations consequently resulting in the land to be vested in the 

possessions of a particular group of persons without any thorough and fair distributions on the possessions to 

the new generation of farmers.

 It was also found that the practical performance guidelines according to the memorandum of agreement 

between Land Reform Office for Agriculture and Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in connection 

with the giving of the right to the new farmers to take possessions of the land had resulted in such new farmers 

to be burdened by the debts of the previous farmers which were compelled to be paid first before they could 

take possession of the land which was considered to be inconsistent with the intention on the land reform for 

agriculture where farmers were needed to have the land of their owns.

ธเนตร พารา , อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย
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บทนำา
 เมื่อเกษตรกรได้รับการจัดสรรท่ีดินแล้วต้องปฏิบัติตาม 
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให ้
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับท่ีดินจากการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเก่ียวกับการเข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน 
พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2540 โดยเกษตรกร 
จะต้องเข้าทำาประโยชน์ด้วยตนเองเต็มตามความสามารถ และไม ่
นำาที่ดินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยการขาย  
ให้เช่า หรือเข้าทำาประโยชน์ แต่ทั้งนี้เกษตรกรสามารถที่จะโอน 
สิทธิการเข้าทำาประโยชน์ให้แก่ทายาทที่เป็นเกษตรกรได้ หรือ 
หากเมื่อเกษตรกรเสียชีวิตทายาทของเกษตรกรก็สามารถขอรับ 
มรดกสิทธิในที่ดินได้ ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการปฏิรูป 
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 
8 พฤศจิกายน 2544 แต่ในสภาพความเป็นจริงในปี พ.ศ.2556  
ปรากฏว่าเกษตรกรจำานวน 1,508 จากเกษตรกรได้รับมอบหนังสือ 
อนุญาตจำานวน 22,159 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.80 รายเม่ือได้รับ 
การจดัสรรทีด่ินในเขตปฏิรปูที่ดนิแล้วไมไ่ด้ทำาประโยชน์ดว้ยตนเอง 
ไม่ว่าจะด้วยการขาย ให้เช่า หรือให้บุคคลอื่นเข้าทำาประโยชน์ 
(รายงานเปรียบเทียบแผนงานและผลการปฏิบัติงานการดำาเนิน 
คดีกับผู้ไม่เข้าสู่กระบวนการหรือใช้ประโยชน์ที่ดินผิดวัตถุประสงค์  
ปีงบประมาณ 2556,สำานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม)  
ซึ่งการกระทำาดังกล่าวเป็นการกระทำาท่ีผิดระเบียบคณะกรรมการ 
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การให้เกษตรกรและสถาบัน 
เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินพ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ซึ่งหากความปรากฏต่อสำานักงานการปฏิรูป 
ที่ดินจังหวัด ก็ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแจ้งหนังสือเตือนให้เกษตรกร 
ดังกล่าวปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ เท่านั้นหากยังฝ่าฝืน 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ จึงจะมีผลเป็นการสิ้นสิทธิการเข้าทำา 
ประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปท่ีดิน และเม่ือสิ้นสิทธิการเข้าทำา 
ประโยชน์ที่ดินก็จะกลับมาสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินอีกครั้งหนึ่ง  
ซึ่งการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรรายใหม่เข้าทำาประโยชน์น้ันก็ 
ไม่พ้นระบบเครือญาติของผู้กระทำาผิดระเบียบฯ ท่ีจะเข้ามารับ 
ช่วงต่อ ทำาให้เห็นมาตรการการบังคับใช้กฎหมายปฏิรูปที่ดิน 
ไม่เดด็ขาดเกษตรกรไม่เกรงกลวัต่อการกระทำาทีฝ่่าฝืนกฎระเบยีบฯ  
กล่าวคือนอกจากจะได้มีการบังคับเอาที่ดินกลับคืนมาดำาเนินการ 
ปฏิรูปที่ดินใหม่แล้วควรนำามาตรการทางกฎหมายอื่นเช่นมาตรการ 
ทางปกครองโทษมาตรการทางอาญา หรือแม้แต่มาตรการทาง 
ด้านทรัพย์สิน นำามาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำาให้เกษตรกร 
ที่กระทำาการฝ่าฝืนระเบียบฯ เกรงกลัวต่อการกระทำาผิด ตัวอย่าง 
เช่น การขายที่ดิน เมื่อมีการขายที่ดินและเกษตรกรได้รับเงินจาก
การซื้อขายที่ดินตามความประสงค์ของตนแล้ว แม้ต่อมาจะสิ้นสิทธ ิ
การทำาประโยชน์ในทีด่นิกไ็ม่มผีลกระทบต่อเกษตรกรทีข่ายทีด่นินัน้ 

ทำาให้เกษตรกรไม่เกรงกลัวต่อการทำาผิดระเบียบฯ ทั้งที่ดินที่ได้ขาย 
ไปนัน้เป็นทีด่นิของรฐัทีเ่ป็นป่าสงวนเสือ่มโทรมทีถ่กูบกุรกุและนำามา 
แก้ปัญหาโดยการจัดสรรให้แก่เกษตรกรนั้น ซึ่งครั้งหนึ่งเกษตรกร 
เหล่านั้นเคยเป็นผู ้บุกรุกแต่กลับนำาที่ดินของรัฐมาขายโดยไม่มี 
บทกฎหมายลงโทษผู้กระทำาผิดให้เข็ดหลาบ 
 ปัญหาสำาคัญอีกประการหน่ึงคือ ขนาดการถือครองที่ดิน 
ของเกษตรกรซ่ึงตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูป 
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2519 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532 กำาหนดให้เกษตรกรและ 
บุคคลในครอบครัวเดียวกัน จะได้รับการจัดที่ดินจากการปฏิรูป 
ที่ดินในเนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ สำาหรับการปลูกพืช หรือไม่เกิน 100 ไร่  
สำาหรับการเล้ียงสัตว์ใหญ่ แต่ถ้าหากเกษตรกรถือครองที่ดิน 
ของรัฐก่อนเวลาที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กำาหนด คือก่อน ปีพ.ศ.2524 เกษตรกรจะได้รับที่ดินตามจำานวน 
ที่เกษตรกรถือครองจริง แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100 ไร ่
แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าเกษตรกรต้องยื่นคำาร้องและยินยอมชำาระ 
ค่าเช่า หรือค่าชดเชยที่ดินในอัตรา หรือจำานวนที่เพิ่มขึ้นตามที ่
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กำาหนดสำาหรับที่ดิน 
ส่วนที่เกินจาก 50 ไร่ แต่ตามข้อเท็จจริงมีเกษตรกรที่ถือครองที่ดิน 
เกินการครอบครอง โดยอยู่ในรูปแบบของกลุ่มทุนหรือกลุ่มเครือ 
ญาตทิีน่ำาช่ือมาใส่เพือ่ขอรบัการจดัสรรทีด่นิแต่ตนเองไม่ใช่เกษตรกร 
ทีแ่ท้จรงิทีท่ำาประโยชน์แต่มกีารนำาชือ่และบคุคลมาอ้างกบัเจ้าหน้าที่ 
เพื่อจะได้รับการจัดสรรที่ดินให้ได้เนื้อที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกรณีดังกล่าว 
รัฐมีเพียงมาตรการตรวจสอบการทำาประโยชน์ภายหลังที่ได้รับ 
การจัดสรรที่ดินแล้วเท่านั้นซึ่งเป็นการยากที่จะตรวจสอบพบหรือ 
หากตรวจพบสำานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดก็เพียงแต่ดำาเนินการ 
ให้เกษตรกรรายน้ันส้ินสิทธิการเข้าทำาประโยชน์และนำาที่ดินมา 
จดัสรรใหม่เท่านัน้ การกระทำาดงักล่าวจงึส่งผลเสยีหายต่อเกษตรกร 
รุ่นใหม่ที่เกิดในท้องถิ่นแต่ไม่มีที่ดินทำากินเป็นของตนเอง ไม่สามารถ 
เข้าถึงแหล่งที่ดินซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญในการทำาเกษตรกรรม ทั้ง ๆ 
ที่ดินก็เป็นที่ดินของรัฐที่ประชาชนสมควรได้รับการจัดสรรที่ดิน 
อย่างเท่าเทยีมกนัตามหลักความเสมอภาค แต่รฐักลับไม่มมีาตรการ 
ที่เข้ามาควบคุมการจัดสรรที่ดินของรัฐและกระจายการถือครอง 
ที่ดินของรัฐอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย 
ของรัฐด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ที่บัญญัติ 
ไว ้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 85 (2) ที่กำาหนดให้รัฐต้องดำาเนินการตามนโยบายด้าน 
ทีด่นิในการกระจายการถอืครองทีด่นิอย่างเป็นธรรมและดำาเนนิการ 
ให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม 
อย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดิน ดังนั้นจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐควรมี 
มาตรการทางกฎหมายที่จะเข้ามาดำาเนินการจัดสรรที่ดินของรัฐ

อย่างมีประสิทธิภาพ

ธเนตร พารา , อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย
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 นอกจากนั้น เมื่อเกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแล้วและ 
ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(ส.ป.ก.4-01) ก็สามารถนำาเอาหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน ์
ในเขตปฏิรูปที่ดินไปวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โดยสำานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ทำาบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การให้เกษตรกร 
ผู ้ได้รับสิทธิในที่ดินจากการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมขอรับ 
สินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อ 
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2546 หากเกษตรกรท่ีไม่ชำาระหนี้ตามที่ได้ 
ขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
สำานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ก็จะต้องดำาเนินการให้ 
เกษตรกรนั้นสิ้นสิทธิการเข้าทำาประโยชน์ในท่ีดินและนำาที่ดินนั้น 
ไปจัดให้เกษตรกรรายใหม่ท่ียินยอมท่ีจะชำาระหน้ีแก่ธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แทน จากหลักการดังกล่าว 
เห็นได้ว่าเมื่อเกษตรกรนำาหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ 
ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ไปวางเป็นหลักประกันการกู้ยืม 
เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเม่ือ 
ไม่สามารถชำาระหนี้ได้เกษตรกรรายนั้นเพียงแต่สิ้นสิทธิการเข้า 
ทำาประโยชน์ในที่ดินเท่าน้ัน และหน้ีท่ียังผูกพันอยู่กับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก็ให้เกษตรกรรายใหม่มารับ
ชำาระหนี้แทนทั้งที่หน้ีน้ันเกษตรกรรายใหม่ไม่ได้ก่อให้เกิดหนี้ขึ้น 
แต่ถือเสมือนว่าเกษตรกรรายใหม่ต้องเสียค่าท่ีดินแทนเกษตรกร
รายเก่าที่ได้ก่อหนี้ไว้และไม่สามารถชำาระหน้ีได้เป็นการเพิ่มภาระ 
ให้แก่เกษตรกรรายใหม่ที่จะต้องเข้ามาชำาระหนี้แทน กรณีดังกล่าว 
ขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายปฏิรูปที่ดิน ที่ต้องการนำาที่ดินมา 
จดัให้แก่เกษตรกรซึง่ไม่ได้หมายความแต่เกษตรกรทีเ่ป็นผูป้ระกอบ 
อาชีพเกษตรกรเป็นหลักเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ยากจนไม่มีที่ดิน 
ทำากินเป็นของตนเองด้วย กลุ่มเกษตรกรเหล่าน้ีจึงไม่สามารถเข้า 
มาชำาระหนี้แทนได้ทำาให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งที่ดินซึ่งเป็นที่ดิน 
ของรัฐ เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุ 
แห่งความแตกต่างในเรื่องฐานทางเศรษฐกิจหรือสังคม ซึ่งขัด 
ต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 และหลักการดังกล่าวยังขัดกับ 
หลักกฎหมายลักษณะหนี้ ขัดต่อหลักบุคคลสิทธิอีกด้วย 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการถือครองที่ดินใน 
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมท่ีใช้ท่ีดินผิดวัตถุประสงค์และ 
ถือครองที่ดินเกินการครอบครอง รวมท้ังปัญหาการการนำาหนังสือ 
อนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) วางเป็น 
หลักประกันการชำาระหนี้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

 2. เพือ่วเิคราะห์หามาตรการ และการบงัคบัใช้ทางกฎหมาย 
ทีจ่ะเป็นการป้องกนัและเป็นการลงโทษผูท้ีป่ฏบิตัทิีฝ่่าฝืนระเบยีบฯ
 3. เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการนำามาตรการ 
ที่เหมาะสมเพื่อนำามาบังคับใช้กับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ขอบเขตของการศึกษา
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทาง 
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการถือครอง 
ที่ดินของรัฐ ที่มีการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย และม ี
การถือครองที่ดินเกินการครอบครองของกฎหมายปฏิรูปที่ดิน 
ตลอดทั้งปัญหาการการนำาหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ 
ในในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) วางเป็นหลักประกันการชำาระ 
หนีแ้ก่ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนัเป็นการขดั 
ต่อเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดิน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ 
หามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมนำามาบังคับใช้กับการปฏิรูป 
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ 
เกษตรกรรมต่อไป

สมมติฐานของการศึกษา
 การถอืครองทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิมกีารถอืครองโดยฝ่าฝืน 
ต่อระเบียบ หลักเกณฑ์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อีกทั้ง 
มีการถือครองที่ดินแทนกันในรูปของกลุ่มทุน หรือกลุ่มเครือญาติ  
ผู้ที่กระทำาผิดไม่เกรงกลัวต่อการกระทำาที่ผิดระเบียบ ซ่ึงกฎหมาย
ปฏิรูปที่ดินก็ไม่มีบทลงโทษที่เด็ดขาดต่อผู้กระทำาผิด จึงต้องศึกษา
วิเคราะห์หามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมนำามาบังคับใช้ใน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นการควบคุมป้องกัน และ
เอาผิดแก่ผู้กระทำาความผิดให้ได้รับโทษหนักขึ้น อันเป็นการป้อง
ปรามมิให้ทำาการที่ผิดกฎหมายปฏิรูปที่ดิน และเมื่อเกษตรกรได้รับ
หนงัสอือนญุาตให้เข้าทำาประโยชน์ในในเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก.4-01)
นำาไปวางเป็นหลักประกันการชำาระหน้ีแก่ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรอนัเป็นการขดัต่อเจตนารมณ์ของการปฏริปู
ที่ดินที่ต้องการให้เกษตรกรมีที่ดินทำากินเป็นของตนเองเท่านั้น มิได้
มีเจตนาที่จะแปลงมูลค่าที่ดินอันเป็นที่ดินของรัฐเป็นทรัพย์สิน
เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยการนำามาวางเป็นหลักประกัน และยิ่ง
ไปกว่าน้ันเม่ือเกษตรกรไม่สามารถชำาระหน้ีได้กลับมีผลเพียงสิ้น
สิทธิการเข้าทำาประโยชน์เท่านั้น แต่ภาระหนี้สินที่ค้างชำาระกับเป็น
ภาระแก่เกษตรกรรายใหม่ที่จะต้องเข้ามารับชำาระหนี้แทนเกษตร
เกษตรรายเก่าที่ได้ก่อหน้ีไว้ ซ่ึงเป็นการขัดต่อหลักการปฏิรูปที่ดิน
ที่มุ่งให้เกษตรกรมีที่ดินทำากินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

ธเนตร พารา , อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย
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วิธีดำาเนินการศึกษา
 ผู้ศึกษาจะทำาการศึกษาโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) โดยศึกษากฎหมาย ระเบียบเก่ียวกับการปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม รวมท้ังความคิดเห็นทางวิชาการจากหนังสือ 

วารสาร บทความทางวิชาการ ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อรวบรวมนำามาวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหา 

การบังคับใช้กฎหมายปฏิรูปที่ดิน ดังนี้

 1. การนำาหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตปฏิรูป 

ที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) วางเป็นหลักประกันการชำาระหน้ีแก่ธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 2. หามาตรการและการบังคับใช้กฎหมายที่จะเป็นการ 

ป้องกันและการลงโทษผู้ปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบฯ

 3. การนำามาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อนำามาบังคับใช้กับการ 

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาพบว่า

 1. มาตรการทางกฎหมายปฏิรูปท่ีดินไม่มีบทลงโทษ 

เกษตรกรที่ปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การเข้าทำาประโยชน์ในเขต 

ปฏิรูปที่ดินเมื่อเกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินจากการปฏิรูป 

ที่ดินแล้ว สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กำาหนดหน้าที่ 

ให้เกษตรกรต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ที ่

ได้รับการจดัทีด่นิจากการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมปฏบิตัเิกีย่วกบั 

การทำาประโยชน์ในท่ีดิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2540 ข้อ.7 กำาหนดให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินจะต้อง 

เข้าทำาประโยชน์ในท่ีดินน้ันด้วยตนเองเต็มตามความสามารถ 

จะนำาที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคลอื่นไม่ว่าโดยการขาย 

ให้เช่า หรอืเข้าทำาประโยชน์ไม่ได้ หากเกษตรกรทีฝ่่าฝืนตามระเบยีบ 

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกร 

และสถาบันเกษตรกรผู้ท่ีได้รับการจัดท่ีดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อ  

เกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการทำาประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ.2535 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2540 ข้อ.8 กำาหนดให้ปฏิรูปที่ดิน 

จังหวัดมีหนังสือเตือนให้เกษตรกรละเว้นการกระทำาหรือปฏิบัติ 

ให้ถกูต้องหรือทำาให้ทีด่นิกลบัสูส่ภาพเดมิภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด  

ถ้าผู ้นั้นยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุอันสมควรก็ให้ 

ดำาเนินการให้เกษตรกรนั้นสิ้นสิทธิการทำาประโยชน์ ตามข้อ.11 

(4) ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมฯ 

ตามที่กล่าวนี้เป็นมาตรการคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่กำาหนด 

หน้าที่ให้เกษตรกรต้องปฏิบัติภายหลังจากท่ีได้รับการจัดที่ดินแล้ว  

อีกทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้เกษตรกรต้องสูญเสียท่ีดินทำากิน ซึ่ง 

ผู้ศึกษาเห็นว่ามาตรการในการคุ้มครองที่ดินดังกล่าวเป็นมาตรการ

ภายหลังจากการจัดสรรที่ดินในแก่เกษตรกรแล้ว และเมื่อพิจารณา 

จากมาตรการดังกล่าวเห็นได้ว่ายังไม่สามารถคุ้มครองที่ดินของรัฐ 

ได้อย่างจริงจัง แม้ต่อมาจะมีคำาส่ังให้เกษตรกรรายน้ันสิ้นสิทธ ิ

การเข้าทำาประโยชน์คำาสัง่ดงักล่าวกไ็ม่มผีลกระทบใด ๆ  ต่อเกษตรกร 

ที่ขายที่ดินนั้น สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่มีบท 

ลงโทษแก่เกษตรกรผู้นำาที่ดินของรัฐไปขาย มีเพียงแต่การสั่งให้ 

ส้ินสิทธิการทำาประโยชน์และนำาที่ดินกลับคืนมาเพื่อนำามาจัดให้ 

แก่เกษตรกรรายใหม่ซึ่งเครือญาติของผู้ซื้อที่ดินก็สามารถที่จะยื่น 

คำาขอเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นได้ ทำาให้มาตรการคุ้มครอง

ที่ดินของสำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่มีอยู่น้ันไม่มี 

ประสิทธิภาพ ไม่มีบทลงโทษผู้กระทำาผิดที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตาม 

ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ

 2. มาตรการในการจัดสรรที่ดินของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ 

ทำาให้ที่ดินของรัฐตกไปอยู่ในความครอบครองของกลุ่มนายทุน 

หรือกลุ่มเครือญาติเจตนารมณ์ที่สำาคัญของการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ 

เกษตรกรรมคือ การจัดระเบียบทางสังคมเกี่ยวกับการนำาที่ดินของ 

รฐัมาจดัระบบการถอืครองและการใช้ประโยชน์ทีด่นิอย่างเท่าเทยีม 

และ เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหาความเลื่อมลำ้า 

ในสงัคมและลดปัญหาความขดัแย้งเกีย่วกบัทีด่นิระหว่างรฐัผูถ้อืครอง 

ท่ีดนิรายใหญ่กบัราษฎรผู้ยากไร้ท่ีดนิทำากนิซึง่ประเทศไทยไม่สามารถ 

ปฏิเสธได้ว่าระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นระบบเสรีนิยม 

ซ่ึงประชาชนในประเทศมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสวงหาและสะสม 

ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่ขณะเดียวกันที่ดินของรัฐ 

ซ่ึงเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดหากถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที ่

สามารถแสวงหาและสะสมเพือ่นำาไปหาประโยชน์ทางด้านเศรษฐกจิ 

นอกเหนือจากการทำาเกษตรกรรมแล้วปัญหาการนำาที่ดินซึ่งเป็น 

ทรัพยากรของรัฐมาดำาเนินการจัดสรรหรือกระจายการถือครอง 

และทำาประโยชน์ในที่ดินไปสู่สาธารณชนย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ 

ดังนั้น ส.ป.ก. มีหน้าที่ต้องดำาเนินการกระจายที่ดินไปสู่ประชาชน 

ทีป่ระสงค์ทำาเกษตรกรรมด้วยความเสมอภาคให้โอกาสแก่ประชากร 

ส่วนใหญ่ของประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งที่ดินทำากิน ตามแนว 

นโยบายแห่งรัฐที่มุ่งเน้นที่จะกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็น 

ธรรมเพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินในการทำาเกษตรกรรมอย่างท่ัวถึงโดย

การปฏิรูปที่ดิน ซ่ึงเป็นสิทธิที่เกษตรกรควรได้รับการจัดสรรท่ีดิน 

เกษตรกรรมในที่ดินของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม แต่กฎหมาย 

ปฏิรูปที่ดินกลับไม่มีประสิทธิภาพในการกระจายการถือครองที่ดิน 

ของรัฐให้ไปสู่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำากิน เป็นการจัดสรรที่ดินที่ขัด 

ต่อเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการปฏิรูปที่ดินที่ต้องการทำาลายระบบ 

นายทุน แม้กฎหมายปฏิรูปที่ดินจะมีการคุ้มครองที่ดินเกษตรกรรม 

แต่กเ็ป็นเพยีงการตรวจสอบการทำาประโยชน์ทีด่นิภายหลงัจากการ 

จัดที่ดินเท่านั้น ซึ่งเป็นการยากต่อการตรวจสอบเพราะเป็นการ 

ถอืครองทีด่นิโดยมตีวัแทนกระทำาการแทนตวัการโดยปิดบงัอำาพราง

ธเนตร พารา , อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย
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50   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558

การถือครองที่แท้จริงของกลุ่มบุคคลหรือนายทุน หรือหากตรวจ 

พบภายหลัง ส.ป.ก. มีเพียงมาตรการให้สิ้นสิทธิการทำาประโยชน์ใน

ที่ดินเท่านั้น เพราะถือว่าขณะท่ีพิจารณาการจัดท่ีดินให้แก่ตัวแทน

ผู้ถือครองที่ดิน ตัวแทนไม่ได้เป็นเกษตรกรและไม่ได้ทำาประโยชน์

ในที่ดินนั้น การจัดที่ดินในขณะน้ันจึงเป็นการจัดท่ีดินให้แก่ผู้ไม่มี

คณุสมบตัทิีจ่ะได้รบัการจดัทีด่นิ ซึง่เมือ่สิน้สทิธกิารเข้าทำาประโยชน์

ในทีด่นิแล้ว ส.ป.ก. มหีน้าทีต้่องนำาทีด่นิมาสูก่ารจดัทีด่นิให้เกษตรกร 

รายใหม่ซึ่งไม่พ้นการจัดท่ีดินท่ีวนเวียนในกลุ ่มบุคคลดังกล่าว 

การบงัคบัใช้กฎหมายปฏริปูทีด่นิจงึไม่มปีระสทิธภิาพในการกระจาย 

การถือครองที่ดินของรัฐ และนอกจากน้ีแม้ตัวแทนผู้ถือครองที่ดิน 

จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ในความผิด 

ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานบทลงโทษการแจ้งความเท็จ 

ต่อเจ้าพนักงานก็ยังไม่เพียงพอ

 3. แนวทางปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำานักงาน 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

สหกรณ์การเกษตร เรื่องการให้เกษตรกรผู ้ได้รับสิทธิในที่ดิน 

จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขอรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อ 

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 

ตามที่ ส.ป.ก. ทำาบันทึกข้อตกลงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

สหกรณ์การเกษตร เรื่องการให้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิในที่ดินจาก 

ปฏรูิปทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรมขอรบัสนิเชือ่จากธนาคารเพือ่การเกษตร 

ในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนท่ีจะนำามาใช้ในการ 

ทำาเกษตรกรรม โดยการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน ซึ่งเป็นการเปิด 

โอกาสให้ผู้ครอบครองสินทรัพย์ที่ไม่สามารถให้หลักประกันตาม 

กฎหมายได้ โดยการนำาเอกสารสิทธิ (ส.ป.ก.4-01) ไปใช้ใน 

การวางเป็นหลักประกันสินเชื่อเพื่อนำาเงินไปใช้ในการลงทุน 

โดยต้องการให้มีการใช้สินทรัพย์น้ันให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

มากที่สุด แต่หลักการนำาเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ไปวางเป็นประกัน 

การขอสินเชื่อต ่อ ธ.ก.ส. นั้นขัดกับหลักกฎหมาย ในเรื่อง 

การจำานองและจำานำา โดยหลักเรื่องการจำานองน้ันผู้ท่ีจะจำานองได้ 

ต้องมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน แต่ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินกรรมสิทธิ์ใน 

ที่ดินเป็นของ ส.ป.ก. ตามมาตรา 36 ทวิแห่งพระราชบัญญัติ 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ  

และการนำาเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ไปวางเป็นหลักประกันการกู้ยืม

เงินก็ขัดต่อหลักการจำานำา เพราะการจำานำาน้ันต้องมีการส่งมอบ 

ทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้ให้ไปอยู ่ในความครอบครองของ 

เจ้าหนี้ แต่กรณีดังกล่าวไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการจำานำา เพราะที่ดิน 

ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถส่งมอบต่อกันได้ ประกอบทั้ง 

ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินไม่สามารถบังคับคดีชำาระหนี้เอากับที่ดินใน 

เขตปฏิรูปที่ดินโดยการขายทอดตลาดอย่างทรัพย์พาณิชย์ทั่วไป  

เกษตรกรทีไ่ด้รบัการจดัทีด่นิมเีพยีงสทิธกิารเข้าทำาประโยชน์ในทีด่นิ 

ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินเท่านั้น โดยเจตนารมณ ์

ของการปฏิรูปที่ดินต้องการให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำากินมีที่ดิน 

เป็นของตนเองแม้ความคิดในการนำา ส.ป.ก.4-01 ไปวางเป็น 

หลักประกันจะเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ยากจนเข้าถึง 

แหล่งเงินทุน เพื่อนำาเงินไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและใช้ใน 

การประกอบเกษตรกรรมในแปลงที่ดินแต่หลักการดังกล่าวขัดต่อ 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจำานองและจำานำา และตามบันทึก 

ข้อตกลงดังกล่าว  เมื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ 

ในเขตปฏิรูปที่ดินนำา ส.ป.ก.4-01 ไปวางเป็นหลักประกันการขอ 

สินเชื่อต่อ ธ.ก.ส. แล้วไม่สามารถที่จะชำาระหนี้ได้ เกษตรกร 

รายนั้นต้องสิ้นสิทธิการเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้น ส่วนหนี้ 

ของเกษตรกรรายเดิมที่มีภาระผูกพันอยู่กับ ธ.ก.ส. ตามบันทึก 

ข้อตกลงฯ ได้กำาหนดให้ ส.ป.ก. มีหน้าที่หาเกษตรกรรายใหม่ 

เข้ามารบัชำาระหนีแ้ทนซึง่กรณดีงักล่าวเป็นการโอนหนีจ้ากเกษตรกร 

รายเดิมไปสู่เกษตรกรรายใหม่ ซึ่งตามหลักกฎหมายลักษณะหนี้ 

มีบัญญัติไว้ในมาตรา 306 ซึ่งเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องโดยเจ้าหนี้ 

รายหนึ่งโอนสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่โดยมูลหนี้กับลูกหนี้รายหนึ่งไปให้ 

แก ่เจ ้าหน้ีอีกรายหน่ึงใช ้ สิทธิเรียกร ้องในมูลหน้ีน้ันแทนตน 

แต่หลักการตามบันทึกข้อตกลงฯ เป็นการโอนหนี้ให้แก่บุคคล 

ภายนอกเข้ารับชำาระหนี้แทน กรณีดังกล่าวจึงเป็นการจัดที่ดิน 

ที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายปฏิรูปที่ดินที่ต้องการนำาที่ดิน 

มาจัดให้แก่เกษตรกรเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินอย่างเท่าเทียมกัน 

ไม่ใช่เป็นการผลักภาระการชำาระหนีท้ีเ่กษตรกรรายเดมิได้ก่อให้เกดิ 

ขึ้นแล้วให้เกษตรกรรายใหม่เข้ารับภาระแทน การดำาเนินการตาม

บันทึกข้อตกลงฯ จึงเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อหลักความเสมอภาค 

ส่งผลให้เกษตรกรรายใหม่ที่จะเข้าสู่แหล่งที่ดินไม่ได้รับความเป็น 

ธรรมจากการปฏิรูปที่ดินที่ต้องเข้ามารับภาระเกินสมควร

ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาขอเสนอแนะว่า

 1. เมื่อเกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินจากการปฏิรูป 

ที่ดินแล้ว เกษตรกรต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูป 

ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร 

ผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการทำาประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ข้อ.7 กำาหนดให้เกษตรกรที่ได้รับการจัด 

ที่ดินจะต้องเข ้าทำาประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเองเต็มตาม 

ความสามารถ จะนำาที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคลอื่นไม่ว่า 

โดยการขาย ให้เช่า หรือเข้าทำาประโยชน์ไม่ได้หากเกษตรกรที่ฝ่าฝืน 

ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย 

การให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินจาก 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการทำาประโยชน์ 

ในที่ดิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ข้อ.8 

ธเนตร พารา , อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย
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กำาหนดให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีหนังสือเตือนให้เกษตรกรละเว้น 

การกระทำาหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือทำาให้ที่ดินกลับสู่สภาพเดิม 

ภายในระยะเวลาที่กำาหนด ถ้าผู้น้ันยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามโดย 

ไม่มีเหตุอันสมควรก็ให้ดำาเนินการให้เกษตรกรน้ันสิ้นสิทธิการทำา 

ประโยชน์ ตามข้อ.11 (4) มาตรการในการคุ้มครองท่ีดินดังกล่าว 

เป็นมาตรการภายหลังจากการจัดสรรที่ดินในแก่เกษตรกรแล้ว 

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากมาตรการดังกล่าวแล้วเห็นว่ายังไม่สามารถ 

คุ้มครองที่ดินของรัฐได้อย่างจริงจัง แม้ต่อมาจะมีคำาสั่งให้เกษตรกร 

รายนั้นสิ้นสิทธิการเข้าทำาประโยชน์คำาสั่งดังกล่าวไม่มีผลกระทบ 

ใด ๆ ต่อเกษตรกรท่ีขายท่ีดินน้ัน สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ 

เกษตรกรรม ไม่มีบทลงโทษแก่เกษตรกรผู้นำาท่ีดินของรัฐไปขาย  

มีเพียงแต่การสั่งให้สิ้นสิทธิการทำาประโยชน์และนำาที่ดินกลับคืนมา 

เพื่อนำามาจัดให้แก่เกษตรกรรายใหม่ซึ่งเครือญาติของผู้ซ้ือที่ดิน 

ก็สามารถที่จะยื่นคำาขอเข้าทำาประโยชน์ในท่ีดินแปลงน้ันได้ ทำาให้ 

มาตรการคุม้ครองทีด่นิของสำานกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีบทลงโทษผู้กระทำาผิดที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตาม 

ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ดังนั้นจึงต้อง 

มีมาตรการทางกฎหมายท่ีมีสภาพบังคับเพื่อจูงใจและป้องปราม

เกษตรกรให้ทำาตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้ทำาผิดกฎหมาย หากมี

การฝ่าฝืนจะถูกลงโทษหรือถูกบังคับให้ชดเชยความเสียหาย และ

เป็นการป้องกันและระงับการกระทำาของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

รวมถึงบุคคลทั่วไปโดยให้ละเว้นการกระทำาท่ีละเมิดต่อกฎหมาย

หรอืหลกัเกณฑ์ของกฎหมายปฏริปูทีด่นิ โดยนำามาตรการทางอาญา 

มาตรการทางแพ่ง และมาตรการทางปกครอง มาบังคับใช้เพื่อให้

กฎหมายปฏิรูปที่ดินมีสภาพบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 2. ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรรม 

พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2532 มาตรา 30 กำาหนดให้เกษตรกรและบุคคลในครอบครัว 

เดียวกัน จะได้รับการจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินในเนื้อที่ไม่เกิน 

50 ไร่ สำาหรับการปลูกพืช หรือไม่เกิน 100 ไร่ สำาหรับการเลี้ยง

สัตว์ใหญ่ แต่ถ้าหากเกษตรกรถือครองท่ีดินของรัฐก่อนเวลาที่ 

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กำาหนด คือก่อน ปีพ.ศ.

2524 เกษตรกรจะได้รบัทีด่นิตามจำานวนทีเ่กษตรกรถอืครองจรงิ แต่

เมือ่รวมกนัแล้วต้องไม่เกนิ 100 ไร่ แต่ต้องมเีงือ่นไขว่าเกษตรกรต้อง

ยื่นคำาร้องและยินยอมชำาระค่าเช่า หรือค่าชดเชยที่ดินในอัตรา หรือ

จำานวนที่เพิ่มขึ้นตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

กำาหนดสำาหรับที่ดินส่วนท่ีเกินจาก 50 ไร่ แต่กรณีดังกล่าวยังไม่ม ี

การกำาหนดค่าเช่าหรือค่าชดเชยสำาหรับท่ีดินส่วนท่ีเกิน 50 ไร่ 

 แม้กฎหมายปฏิรูปท่ีดินจะมีการคุ้มครองท่ีดินเกษตรกรรม 

โดยการตรวจสอบการทำาประโยชน์ท่ีดิน แต่ก็เป็นการดำาเนินการ 

ภายหลังจากการจัดท่ีดินแล้วเท่าน้ัน ซ่ึงเป็นการยากต่อการ 

ตรวจสอบ เพราะเป็นการถือครองท่ีดินโดยมีตัวแทนกระทำาการ 

แทนตัวการโดยปิดบังอำาพรางการถือครองที่แท้จริงของกลุ ่ม 

บุคคลหรือนายทุน หรือหากตรวจพบภายหลัง ส.ป.ก. มีเพียง

มาตรการให้ส้ินสิทธิการทำาประโยชน์ในที่ดินเท่าน้ัน เพราะถือว่า

ขณะที่พิจารณาการจัดที่ดินให้แก่ตัวแทนผู้ถือครองที่ดิน ตัวแทน

ไม่ได้เป็นเกษตรกรและไม่ได้ทำาประโยชน์ในที่ดินนั้น การจัดที่ดิน

ในขณะนั้นจึงเป็นการจัดที่ดินให้แก่ผู ้ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ 

การจัดที่ดิน ซึ่งเมื่อสิ้นสิทธิการเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินแล้ว ส.ป.ก.  

มีหน้าที่ต้องนำาที่ดินมาสู่การจัดที่ดินให้เกษตรกรรายใหม่ซึ่งไม่พ้น 

การจดัทีด่นิทีว่นเวยีนในกลุม่บคุคลดงักล่าว และแม้ตวัแทนผูถ้อืครอง 

ที่ดินจะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล 

กฎหมายอาญามาตรา 137 มาตรการการลงโทษก็ได้กระทำาแต่ 

เฉพาะตัวแทนผู้ถือครองที่ดินเท่านั้น ไม่มีบทลงโทษไปถึงตัวการ 

ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำาดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน

มิให้มีการดำาเนินการนำาตัวแทนมาขอรับการจัดที่ดินแทนตัวการ 

จึงต้องมีมาตรการทางกฎหมายให้มีสภาพบังคับไปถึงตัวการ โดย 

นำามาตรการทางอาญา มาตรการทางแพ่ง และมาตรการทาง 

ปกครอง มาบังคับใช้เพื่อให้กฎหมายปฏิรูปที่ดินมีประสิทธิภาพ 

ในการบังคับใช้ต่อไป

 3. หลักการนำาเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ไปวางเป็นประกัน 

การขอสินเชื่อต่อ ธ.ก.ส. นั้นขัดกับหลักกฎหมาย ในเรื่องการจำานอง 

และจำานำา เพราะการจำานองผู้จำานองต้องมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 

แต่ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินกรรมสิทธิ์เป็นของ ส.ป.ก. ตามมาตรา 36  

ทวิแห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ส่วนการนำาเอกสาร ส.ป.ก 4-01 ไปวางเป็น 

หลักประกันการกู้ยืมเงินก็ขัดต่อหลักการจำานำา เพราะการจำานำานั้น 

ต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้ให้ไปอยู่ในความ 

ครอบครองของเจ้าหนี้ แต่กรณีดังกล่าวไม่อาจเรียกได้ว่าเป็น 

การจำานำา เพราะที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถส่งมอบ 

ต่อกันได้ ประกอบทั้งที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินไม่สามารถบังคับคดี 

ชำาระหนี้เอากับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยการขายทอดตลาดอย่าง 

ทรัพย์พาณิชย์ทั่วไปได้ เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินมีเพียงสิทธิ 

การเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ใน 

ที่ดินเท่านั้น โดยเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดินต้องการให้เกษตรกร 

ที่ไม่มีที่ดินทำากิน มีที่ดินเป็นของตนเองแม้ความคิดในการนำา 

ส.ป.ก.4-01 ไปวางเป็นหลักประกันจะเป็นการเปิดโอกาสให ้

เกษตรกรผู้ยากจนเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ เพือ่นำาเงนิไปพฒันาโครงสร้าง 

พืน้ฐานและใช้ในการประกอบเกษตรกรรมในแปลงทีด่นิแต่หลกัการ 

ดงักล่าวขดัต่อหลกักฎหมายเกีย่วกบัการจำานองและจำานำาซึง่ผูศ้กึษา 

เห็นว่าเมื่อ ส.ป.ก. มีกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่ง 

จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ 

เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อ 

การปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส.ป.ก. กค็วรให้สินเชือ่แก่เกษตรกร

ธเนตร พารา , อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย
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ในเขตปฏิรูปที่ดินได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน ธ.ก.ส. และการดำาเนิน 

การตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง ส.ป.ก. กับ ธ.ก.ส. ขัดต่อหลัก 

กฎหมายลักษณะหน้ี ซ่ึงตามข้อเท็จจริงตามบันทึกข้อตกลง 

ดังกล่าว เมื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขต 

ปฏิรูปที่ดินนำา ส.ป.ก.4-01 ไปวางเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อ 

ต่อ ธ.ก.ส. แล้วไม่สามารถที่จะชำาระหนี้ได้ เกษตรกรรายน้ันต้อง 

สิน้สทิธกิารเข้าทำาประโยชน์ในทีด่นิแปลงนัน้ ส่วนหนีข้องเกษตรกร 

รายเดิมที่มีภาระผูกพันอยู ่กับ ธ.ก.ส. ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

ได้กำาหนดให้ ส.ป.ก. มีหน้าที่หาเกษตรกรรายใหม่เข้ามารับ 

ชำาระหนีแ้ทนซึง่กรณดีงักล่าวเป็นการโอนหนีจ้ากเกษตรกรรายเดมิ 

ไปสู่เกษตรกรรายใหม่ ซึ่งตามหลักกฎหมายลักษณะหนี้มีบัญญัติไว ้

ในมาตรา 303 และ 306 ซึ่งเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องโดยเจ้าหนี้ 

รายหนึ่งโอนสิทธิเรียกร้องท่ีมีอยู่โดยมูลหน้ีกับลูกหน้ีรายหนึ่งไปให้ 

แก ่เจ ้าหนี้อีกรายหนึ่งใช ้สิทธิ เรียกร ้องในมูลหนี้นั้นแทนตน 

แต่หลักการตามบันทึกฯ ข้อตกลงเป็นการโอนหน้ีให้แก่บุคคล 

ภายนอกเข้ารับชำาระหน้ีแทน กรณีดังกล่าวจึงเป็นการขัดต่อ 

เจตนารมณ์ของกฎหมายปฏิรูปท่ีดินท่ีต้องการนำาท่ีดินมาจัดให้แก ่

เกษตรกรเข้าทำาประโยชน์ในท่ีดินอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เป็น 

การผลักภาระการชำาระหน้ีท่ีเกษตรกรรายเดิมได้ก่อให้เกิดขึ้นแล้ว 

ให้เกษตรกรรายใหม่เข้ารับภาระแทน การดำาเนินการตามบันทึก 

ข้อตกลงฯ จึงเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย ส่งผลให้เกษตรกร 

รายใหม่ที่จะเข้าสู่แหล่งที่ดินไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิรูป 

ที่ดินที่ต้องเข้ามารับภาระเกินสมควร ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่าเมื่อ 

เกษตรกรรายเดิมเป็นผู้ก่อให้เกิดหนี้ขึ้น เกษตรกรรายเดิมก็ควรที่ 

จะต้องมีหน้าที่ชำาระหนี้นั้น หากไม่ชำาระหนี้ก็ควรใช้สิทธิเรียกร้อง 

ทางศาลต่อไป และเม่ือเกษตรกรสิ้นสิทธิการเข้าทำาประโยชน์แล้ว
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ศูนย์การค้ากับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาโลกร้อน

Environmental Management and Reducing the Problems of Global Warming in Shopping Centers

ธนันชัย สุนพคุณศรี, บุญจง ขาวสิทธิวงษ์, จำาลอง โพธิ์บุญ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการจัดการของศูนย์การค้าในการป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน 

ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการจัดการดังกล่าว 2) เสนอแนวทางในการดำาเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและ 

ภาวะโลกร้อนของศูนย์การค้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาศูนย์การค้า 11 แห่ง ที่เป็นสำานักงานใหญ่ที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล   

วิธีการศึกษาทำาการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า การสังเกตการณ์ในพื้นที่และจากเอกสาร การวิเคราะห ์

ข้อมูลได้พิจารณา 4 มิติของ Deming Model (Plan,Do,Check,Act) และการวิเคราะห์กลยุทธ์ (SWOT Analysis) ผลการศีกษา 

พบว่าทุกศูนย์การค้าท่ีทำาการศึกษาให้ความใส่ใจดูแลเรื่องส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างดี บางแห่งได้รับประกาศนียบัตรด้านการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมระดับสากล (ISO14001) และเกือบทุกแห่งจัดทำาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO26000) อย่างไรก็ดี ยังมีข้อ 

แนะนำาบางประการเพื่อพัฒนาให้ศูนย์การค้ามีการจัดการสิ่งแวดล้อมและร่วมมือลดปัญหาโลกร้อนให้ดียิ่งขึ้น

คำาสำาคัญ : การจัดการสิ่งแวดล้อม , โลกร้อน , ศูนย์การค้า

Abstract
 This study aimed at 1) studying the environmental management of department stores in terms of 

preventing and alleviating pollution  and global warming, and 2) providing guidelines to department stores to 

concretely prevent and alleviate pollution and global warming. Eleven department stores in Bangkok were the 

sample of this study. The study was accomplished via interviews with executives, personnel, and customers;  

in-bound observation; and documentary research. Deming Model (Plan,Do,Check and Act) and SWOT Analysis 

were applied for data analysis. The results revealed that all executives of the studied sample paid attention to 

environmental management by being aware and having sufficient knowledge to deal with their environmental  

problems. Some department stores had received the environmental management certificate (ISO 14001) and 

most of them had implemented the social responsibility guidelines (ISO 26000). However, this study had provided  

some concrete recommendations for further improvement of environmental management and global warming 

alleviation. 

Keywords : Environmental Management, Global Warming , Shopping Centers
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บทนำา
 จากปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบดังกล่าวทำาให้แนวคิด 
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นแนวคิดท่ีทุกภาคส่วนในสังคมให้ 
ความสำาคัญมากขึ้นเนื่องจากทุกคนได้รับ ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน 
จากผลกระทบด้านลบอันเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการต่าง ๆ น้ันถูกระบุว่าเป็นต้น 
เหตุสำาคัญในการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนั้นความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศที่มีความ
ประสงค์ให้สถานประกอบการมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตและ 
บริการจะไม่ทำาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำาให ้
สถานประกอบการหนัมาดำาเนนิการตามระบบมาตรฐานการจดัการ 
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซ่ึงเป็นระบบมาตรฐานสากลเกี่ยวกับ 
การรักษาสิ่งแวดล้อมในองค์กร เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และ 
สร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็นระบบการจัดการสากลเพื่อให้องค์กร 
มีระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ โดยเป็นระบบ 
ที่มีการตรวจประเมินทั้งการตรวจประเมินภายในองค์กร และ 
การตรวจประเมินโดยหน่วยงานภายนอกเพื่อรับรองว่าการดำาเนิน
งานขององค์กรสอดคล้องกับข้อกำาหนด และกฎหมายต่าง ๆ ที ่
กำาหนดไว้
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกประสบอยู ่
ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป วิกฤตการณ์นี้มีผลกระทบ 
ต่อมวลมนุษย์อย่างชัดเจน และนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 
บัดนี้ทั่วโลกกำาลังได้รับสัญญาณเตือนภัยจากภาวะโลกร้อน ปัญหา 
มลพิษ การร่อยหรอสูญสิ้น ของทรัพยากรธรรมชาติวมทั้งปัญหา 
สิ่งแวดล้อมและความวิปริตแปรปรวนของสภาพดิน ฟ้า อากาศ 
อันเป็นผลพวงมาจากภาวะโลกร้อน ทำาให้ประชากรโลกต้องเผชิญ 
กับความไม่แน่นอนของธรรมชาติ ซึ่งเห็นได้จากบางพื้นที่มีพาย ุ
ที่รุนแรง ฝนตกหนัก เกิดนำ้าท่วมเฉียบพลัน แต่บางพื้นท่ีกลับต้อง 
เผชิญกับความแห้งแล้งขาดแคลนอาหารและนำ้าดื่ม ระดับนำ้าทะเล 
ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากการที่นำ้าแข็งบริเวณขั้วโลกและบน 
ยอดภูเขาหลายแห่งเริ่มละลาย นอกจากน้ีปัญหาภาวะโลกร้อน 
ยังอาจนำาไปสู่ปัญหาโรคระบาดที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและ 
คร่าชวีติประชากรโลกเป็นจำานวนมหาศาลได้  ผลจากกจิกรรมต่าง ๆ   
ของมนษุย์ไม่ว่าจะเป็นพฤตกิรรมการใช้พลงังานฟอสซลิ การทำาลาย 
พืน้ทีป่่าเพือ่ขยายพืน้ทีท่ำากนิ รวมทัง้กจิกรรมต่าง ๆ  ในชวีติประจำาวนั 
ของมนษุย์ได้ก่อให้เกดิการปลดปล่อยก๊าซชนดิต่าง ๆ  สูช่ัน้บรรยากาศ 
เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัส ออกไซด์  
(N2O) ซัลเฟอร์เฮกชะฟลูออไรด์ (SF6) ก๊าซในกลุ่มไฮโดรฟลูออโร 
คาร์บอน (HFCs) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) เป็นต้น  
(UNFCCC, 2008) ทำาให้เกิดความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gases : GHGs) ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

อันส่งผลให้ให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) 
ซ่ึงเป็นสาเหตขุองการเกดิภาวะโลกร้อนและนำาไปสู่การเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศโลก (Global Climate Change) การเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการ เปลี่ยนแปลงสภาวะ 
ต่าง ๆ ของโลก ดังที่กล่าวมาข้างต้น นักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณว่า 
ตั้งแต่ช่วงหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม (หรือประมาณ 150 ปีที่แล้ว)  
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 
ในรอบ 10,000 ปีก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุทำาให้ 
อุณหภูมิของโลก สูงขึ้นเกือบ 1 องศาเซลเซียส และคาดการณ์ว่า 
อีก 100 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นอีก 
1.5 - 4.5 องศาเซลเซียส(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,2550: 1)
 ศูนย์การค้านับว่าเป็นหน่วยงานเอกชนที่มีจำานวนมากและ 
กระจายทุกพื้นที่ในประเทศไทยการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่ของศูนย์การค้า เปรียบเสมือนเป็น ภารกิจของศูนย์การค้า 
เช่น กฎหมายเกี่ยวกับอาคาร ซึ่งอาคารขนาดใหญ่หลายแห่งต้อง 
จัดให้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น การกำาจัดมูลฝอย 
สิง่ปฏกิลู และนำา้เสยี การบำารงุรกัษา การแข่งขนัทางธุรกจิ ภาพลกัษณ์ 
ขององค์กร ความต้องการของลูกค้า เป็นต้น (สุเทพ ธีรศาสตร์  
2540: -3-2—3-5) โดยมีส่ิงกระตุ้นและผลักดันทำาให้เกิดการจัด 
การสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
 ลกูค้า/ผูบ้รโิภค เป็นแรงกดดนัทีส่ำาคญั ผูบ้รโิภคทีม่จีติสำานกึ 
สูงจะต้องการสินค้าที่ทำาลายส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด, ผู ้ลงทุน/ 
ตลาดหลักทรัพย์ การดำาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมจะช่วยสร้าง 
ความม่ันใจให้กับนักลงทุน เน่ืองจากนักลงทุนจะพิจารณาเงื่อนไข  
การพัฒนาแบบยั่งยืนการดำาเนินการด้วยต้นทุนที่เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพและความเส่ียงในระดับที่ยอมรับได้, สุขภาพและ 
ความปลอดภัย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยลดอุบัติเหตุและ 
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ทั้งต่อชุมชนและพนักงาน มีผลต่อ 
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ส่งเสริมให้ขายสินค้าและ 
บริการได้มากขึ้น,ประสิทธิภาพของการผลิต การดำาเนินการจัด 
การสิ่งแวดล้อมจะทำาให้ประสิทธิภาพของการผลิตดีขึ้นมีของเสีย 
ลดลง ช่วยลดต้นทุนการผลิต ช่วยให้มีข้อมูลที่ชัดเจนในการแก้ไข 
ปัญหาต่าง ๆ, ข้อกีดกันทางการค้า การจัดการสิ่งแวดล้อมอาจ 
ถูกใช้เป็นเงื่อนไขในการเลือกซ้ือสินค้าผู้ซ้ือจะส่ังซ้ือสินค้าท่ีมีผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าและจากองค์กรที่มีระบบการจัด 
การสิ่งแวดล้อมที่ดี การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา 
การบริหารจัดการของผู้ประกอบการศูนย์การค้าที่ได้มีการดำาเนิน 
การป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนในลักษณะ 
ต่าง ๆ   มีผลสำาเร็จเพียงไร ประสบ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนปัจจัย 
ที่มีผลต่อการดำาเนินการดังกล่าวมีประการใดและพึงมีแนวทาง 
ในการดำาเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
ต่อไปอย่างไร

ธนันชัย สุนพคุณศรี, บุญจง ขาวสิทธิวงษ์, จำาลอง โพธิ์บุญ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1) เพื่อศึกษาการจัดการของศูนย์การค้าในการป้องกัน 

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ตลอดจนปัจจัยภายใน

และภายนอกที่มีผลต่อการจัดการดังกล่าว

 2 ) เพือ่หาแนวทางในการดำาเนนิงานป้องกนัแก้ไขปัญหาสิง่

แวดล้อมและภาวะโลกร้อนของศูนย์การค้าอย่างเป็นรูปธรรม

อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 1) การเลือกศูนย์การค้าเพื่อเป็นกรณีศึกษา ผู้วิจัยได้เลือก 

ศูนย์การค้าที่เป็นสำานักงานใหญ่เพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยพิจารณา 

จาก ประเภทของศูนย์การค้า และผลของการบริหารจัดการด้าน 

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน โดยทำาการเลือก 

แบบเจาะจง (Purposive Selection) ศูนย์การค้าเป็นกรณีศึกษา 

11 แห่ง คือศูนย์การค้ามาบุญครอง ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด ศูนย์การค้า 

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ศูนย์ค ้าส ่งเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ 

ศูนย์การค้าบิ๊กซี ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ศูนย์การค้าโลตัส  

ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ โดย 

เฉพาะศูนย์การค้าที่มีสาขา เช่น โลตัส เซ็นทรัล เดอะมอลล์ บิ๊กซี  

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมาจากส่วนกลางและนำานโยบายไปใช้ 

กับสาขาต่าง ๆ ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ

 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้มี 

2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ  

(Secondary Data) โดยผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาและเก็บรวบรวม 

ข้อมลู ดงันีค้อื  ข้อมลูปฐมภมู ิ เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ 

ผู้เกี่ยวข้องในการดำาเนินงานได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานระดับ 

หัวหน้างานในศูนย์การค้านั้น ๆ ควบคู่กับการสัมภาษณ์ผู้มาใช้ 

บริการ รวมถึงการสังเกตการในพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่และ 

การปฏิบัติงานของศูนย์การค้า ตลอดจนผลสำาเร็จในการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมของศูนย์การค้าตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  

(ISO 14001) ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยทำาการรวบรวมและวิเคราะห์ 

ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน/ 

และการป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในศูนย์การค้า วิธีการ 

บรหิารจดัการโดยทำาการศกึษาจาก ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัศนูย์การค้า 

เอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดำาเนินงานและผลการ 

ดำาเนินงานของศูนย์การค้า รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ 

ข้อตกลงและอนุสัญญาในการป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

ที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษา

 3) ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ (Key Informants) ผู้ให้ข้อมูล 

สำาคัญในการวิจัยครั้งน้ี ได ้แก่ ผู ้บริหารและพนักงานระดับ 

หัวหน้างานและลูกค้า โดยในศูนย์การค้าแต่ละแห่งมีผู้ให้ข้อมูล 

สำาคัญดังนี้ ผู้บริหารศูนย์การค้า ได้แก่พนักงานระดับบริหารของ 

ศูนย์การค้า ซึ่งรับผิดชอบงานด้านอาคาร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

แห่งละ 1 คน (รวม 11 คน) 2) พนักงานระดับหัวหน้างานของ 

ศูนย์การค้า ได้แก่ พนักงานของศูนย์การค้าที่รับผิดชอบงานด้าน 

อาคารสิ่งแวดล้อมและพลังงาน แห่งละ 1 คน (รวม 11 คน) 

3) ลกูค้าทีม่าใช้บรกิารในศนูย์การค้านัน้ ๆ  แห่งละ 2 คน รวม 22 คน

 4) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวม 

ข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร,  

พนักงาน และลูกค้า โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงาน 

ทำาการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) การสัมภาษณ์ 

ลูกค้าใช้ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

โดยคำาถามประกอบด้วยประเด็นคำาถามสำาคัญ ๆ ตามประเด็นของ 

(P D C A) และ Swot Analysis ดังนี้ ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหาร 

ที่ให้สัมภาษณ์ ด้านแผนการจัดการส่ิงแวดล้อม (Plan) ด้านการ 

ปฏิบัติและดำาเนินการ (Do) ด ้านการตรวจสอบ (Check) 

ด้านการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Act) การตรวจรับรองการจัด 

การส่ิงแวดล้อม (Auditing and Certification) ปัจจัยภายใน 

และปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อการดำาเนินการของศูนย์การค้า

 การศึกษาครั้งนี้ได้กำาหนดประเด็นและข้อคำาถามสำาหรับ 

การสัมภาษณ์ ดังตารางด้านล่าง

 สำาหรับแบบสัมภาษณ์ผู ้บริหารได้กำาหนดเกณฑ์สำาหรับ 

การผ่านเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 60 ตัวดังนี้

ตารางที่ 1 เกณฑ์สำาหรับแบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร

 

 

1) เพื่อศึกษาการจัดการของศูนยการคาในการปองกัน แกไขปญหาส่ิงแวดลอมและภาวะโลกรอน ตลอดจนปจจัย
ภายในและภายนอกที่มีผลตอการจัดการดังกลาว 

2 ) เพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานปองกันแกไขปญหาส่ิงแวดลอมและภาวะโลกรอนของศูนยการคาอยางเปน
รูปธรรม 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 
 1) การเลือกศูนยการคาเพื่อเปนกรณีศึกษา ผูวิจัยไดเลือกศูนยการคาที่เปนสํานักงานใหญเพื่อเปน
กรณีศึกษา โดยพิจารณาจาก ประเภทของศูนยการคา และผลของการบริหารจัดการดานการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมและ
ภาวะโลกรอน โดยทําการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ศูนยการคาเปนกรณีศึกษา 11 แหง คือศูนยการคามา
บุญครอง ศูนยการคาสยามพารากอน ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิรด ศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต 
ศูนยคาสงเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล  ศูนยการคาบิ๊กซี  ศูนยการคาเดอะมอลล ศูนยการคาโลตัส ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด 
และ ศูนยการคาซีคอนสแควร โดยเฉพาะศูนยการคาที่มีสาขา เชนโลตัส เซ็นทรัล  เดอะมอลล บิ๊กซี นโยบายดานส่ิงแวดลอม
มาจากสวนกลางและนํานโยบายไปใชกับสาขาตาง ๆในตางจังหวัดทั่วประเทศ 
 2) การเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลในการศึกษาครั้งน้ีมี 2 ประเภท คือ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ีคือ  ขอมูลปฐมภูมิ  เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณผูเก่ียวของในการดําเนินงานไดแก ผูบริหารและพนักงานระดับหัวหนางานในศูนยการคาน้ันๆควบคูกับ
การสัมภาษณผูมาใชบริการ รวมถึงการสังเกตการในพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานของศูนยการคา ตลอดจน
ผลสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมของศูนยการคาตามมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001) ขอมูลทุติยภูมิ ผูวิจัยทํา
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ ซ่ึงไดแก ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการจัดการพลังงาน/และการปองกันแกไขปญหาภาวะ
โลกรอนในศูนยการคา วิธีการบริหารจัดการโดยทําการศึกษาจาก ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับศูนยการคา เอกสารรายงานที่เก่ียวของ
กับขั้นตอนการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของศูนยการคา รวมถึงขอมูลเก่ียวกับกฎระเบียบขอตกลงและอนุสัญญาใน
การปองกันแกไขปญหาภาวะโลกรอนที่เก่ียวของทั้งในประเทศ และตางประเทศ และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อใชเปนขอมูล
เบื้องตนในการศกึษา 
 3) ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารและพนักงาน
ระดับหัวหนางานและลูกคา โดยในศูนยการคาแตละแหงมีผูใหขอมูลสําคัญดังน้ี ผูบริหารศูนยการคา ไดแกพนักงานระดับ
บริหารของศูนยการคา ซ่ึงรับผิดชอบงานดานอาคาร ส่ิงแวดลอมและพลังงาน แหงละ1 คน (รวม 11 คน)  2) พนักงานระดับ
หัวหนางานของศูนยการคา ไดแก พนักงานของศูนยการคาที่รับผิดชอบงานดานอาคารส่ิงแวดลอมและพลังงาน แหงละ1 คน 
(รวม 11 คน)  3) ลูกคาที่มาใชบริการในศูนยการคาน้ัน ๆ แหงละ 2 คน รวม 22 คน 
 4) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยใชแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ ผูบริหาร, พนักงาน และลูกคา โดยการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานทําการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) การสัมภาณลูกคาใชดวยการเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยคําถามประกอบดวย
ประเด็นคําถามสําคัญๆตามประเด็นของ(P D C A) และ Swot Analysis ดังน้ี   ขอมูลทั่วไปของผูบริหารที่ใหสัมภาษณ ดาน
แผนการจัดการส่ิงแวดลอม (Plan) ดานการปฏิบัติและดําเนินการ (Do) ดานการตรวจสอบ (Check)  ดานการทบทวนของ
ฝายบริหาร(Act)  การตรวจรับรองการจัดการส่ิงแวดลอม (Auditing and Certification) ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ที่
มีผลตอการดําเนินการของศูนยการคา 

การศึกษาครั้งน้ีไดกําหนดประเด็นและขอคําถามสําหรับการสัมภาษณ ดังตารางดานลาง 
สําหรับแบบสัมภาษณผูบริหารไดกําหนดเกณฑสําหรบัการผานเกณฑซ่ึงประกอบดวยตัวบงชี้ทั้งส้ิน  60 ตัวดังน้ี 

ตารางที่ 1  เกณฑสําหรับแบบสัมภาษณผูบริหาร 
ชวงคะแนน ผลการประเมิน 

46– 60 
31 - 45 
16 – 30 
  0 -  15  

ดีมาก 
ดี 

คอนขางดี 
ควรปรับปรุง 

สําหรับแบบสัมภาษณพนักงานไดกําหนดเกณฑสําหรับการผานเกณฑซ่ึงประกอบดวยตัวบงชี้ทั้งส้ิน  38 ตัวดังน้ี สำาหรับแบบสัมภาษณ์พนักงานได้กำาหนดเกณฑ์สำาหรับการผ่านเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น  38 ตัวดังนี้

ธนันชัย สุนพคุณศรี, บุญจง ขาวสิทธิวงษ์, จำาลอง โพธิ์บุญ
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ตารางที่ 2 เกณฑ์สำาหรับแบบสัมภาษณ์พนักงาน

 

 

 
 
 
ตารางที่ 2 เกณฑสําหรับแบบสัมภาษณพนักงาน 

ชวงคะแนน ผลการประเมิน 
28.8 – 38 

19.2 – 28.7 
9.6 – 19.1 

0 – 9.5 

ดีมาก 
ดี 

คอนขางดี 
ควรปรับปรุง 

สําหรับแบบสัมภาษณลูกคาไดกําหนดเกณฑสําหรับการผานเกณฑซ่ึงประกอบดวยตัวบงชีท้ั้งส้ิน  17 ตัวดังน้ี 
ตารางที่ 3 เกณฑสําหรับแบบสัมภาษณลูกคา 

ชวงคะแนน ผลการประเมิน 
13 – 17 
9 - 12 
5 – 8 
0 – 4 

ดีมาก 
ดี 

คอนขางดี 
ควรปรับปรุง 

เกณฑการใหคะแนน 
ดําเนินการ/มีตามตัวบงชี้ได 1 คะแนน         ไมไดดําเนินการ/ไมมีตามตัวบงชี้ได  0 คะแนน 

การวิเคราะหขอมูลและตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการสังเกตใชวิธีการการเปรียบเทียบขอมูลกับแนวคิดความเห็นจาก

แหลงตางๆ (Bryman, 2001: 387-395) ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ขอมูลจากผูบริหารและพนักงานของศูนยการคา รวมทั้ง
ลูกคา ขอมูล จากการสังเกตในพื้นที่และขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของ โดยใชการ วิเคราะห 2 วิธีดังน้ี  

1) การวิเคราะหการจัดการส่ิงแวดลอมและปญหาภาวะโลกรอน ทําการวิเคราะหโดย พิจารณาประเด็นการจัดการ
ตามที่เสนอไวโดยกรอบแนวคิด Demming ซ่ึง พิจารณาการดําเนินการของศูนยการคาใน 4 มิติ คือ การวางแผน การนําไป
ปฏิบัติและดําเนินการ/ การตรวจสอบ และการทบทวนของฝายบริหาร  2) การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของ
ศูนยการคา วิเคราะห ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลตอการดําเนินงานของศูนยการคา โดยปจจัยภายในที่ศึกษาไดแก 
ผูบริหารองคกร บุคลากร งบประมาณที่จัดสรร การจัดโครงสรางหนาที่ความรับผิดชอบ จุดแข็ง จุดออนและแนวทางการลด
จุดออน สวนปจจัยภายนอกที่ทําการวิเคราะหไดแก โอกาส ภัยคุกคาม และมาตรการในการลดภัยคุกคาม สภาพพื้นที่ ความ
รวมมือจากชุมชน ความรวมมือจากหนวยงานตางๆ เปนตน (ชัยยุทธ ชิโนกุล, 2537 อางถึงใน จําลอง โพธ์ิบุญ, 2547: 192) 

การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล ใชวิธีการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) ซ่ึงเปนวิธีหลักที่นิยมใช
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลวามาจากแหลงขอมูลที่ถูกตองและ มีความสอดคลอง ตรงกันของขอมูลจากหลากหลายวิธี 
ดังน้ี (สุพรรณี ไชยอําพร, 2552: 114) 

1)  สามเสาของแหลงขอมูล (Data Triangulation) ไดแก ผูบริหารของศูนยการคา เจาหนาที่ของศูนยการคา และ
ประชาชนที่มาใชบริการ 

2)  สามเสาของวิธีการ (Methodological Triangulation) ไดแก การสัมภาษณ การสังเกต และการศึกษา
เอกสารรายงานที่เก่ียวของ 

3)  สามเสาดานผูศึกษา (Investigator Triangulation) เปนการตรวจสอบขอมูลวาถาเปล่ียนผูเก็บขอมูลเปนผูอ่ืนที่
ไมใชผูศึกษา ขอมูลที่ไดควรจะตรงกัน (Ashatu H. 2009) 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
ตารางที่ 2 เกณฑสําหรับแบบสัมภาษณพนักงาน 

ชวงคะแนน ผลการประเมิน 
28.8 – 38 

19.2 – 28.7 
9.6 – 19.1 

0 – 9.5 

ดีมาก 
ดี 

คอนขางดี 
ควรปรับปรุง 

สําหรับแบบสัมภาษณลูกคาไดกําหนดเกณฑสําหรับการผานเกณฑซ่ึงประกอบดวยตัวบงชีท้ั้งส้ิน  17 ตัวดังน้ี 
ตารางที่ 3 เกณฑสําหรับแบบสัมภาษณลูกคา 

ชวงคะแนน ผลการประเมิน 
13 – 17 
9 - 12 
5 – 8 
0 – 4 

ดีมาก 
ดี 

คอนขางดี 
ควรปรับปรุง 

เกณฑการใหคะแนน 
ดําเนินการ/มีตามตัวบงชี้ได 1 คะแนน         ไมไดดําเนินการ/ไมมีตามตัวบงชี้ได  0 คะแนน 

การวิเคราะหขอมูลและตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการสังเกตใชวิธีการการเปรียบเทียบขอมูลกับแนวคิดความเห็นจาก

แหลงตางๆ (Bryman, 2001: 387-395) ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ขอมูลจากผูบริหารและพนักงานของศูนยการคา รวมทั้ง
ลูกคา ขอมูล จากการสังเกตในพื้นที่และขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของ โดยใชการ วิเคราะห 2 วิธีดังน้ี  

1) การวิเคราะหการจัดการส่ิงแวดลอมและปญหาภาวะโลกรอน ทําการวิเคราะหโดย พิจารณาประเด็นการจัดการ
ตามที่เสนอไวโดยกรอบแนวคิด Demming ซ่ึง พิจารณาการดําเนินการของศูนยการคาใน 4 มิติ คือ การวางแผน การนําไป
ปฏิบัติและดําเนินการ/ การตรวจสอบ และการทบทวนของฝายบริหาร  2) การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของ
ศูนยการคา วิเคราะห ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลตอการดําเนินงานของศูนยการคา โดยปจจัยภายในที่ศึกษาไดแก 
ผูบริหารองคกร บุคลากร งบประมาณที่จัดสรร การจัดโครงสรางหนาที่ความรับผิดชอบ จุดแข็ง จุดออนและแนวทางการลด
จุดออน สวนปจจัยภายนอกที่ทําการวิเคราะหไดแก โอกาส ภัยคุกคาม และมาตรการในการลดภัยคุกคาม สภาพพื้นที่ ความ
รวมมือจากชุมชน ความรวมมือจากหนวยงานตางๆ เปนตน (ชัยยุทธ ชิโนกุล, 2537 อางถึงใน จําลอง โพธ์ิบุญ, 2547: 192) 

การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล ใชวิธีการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) ซ่ึงเปนวิธีหลักที่นิยมใช
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลวามาจากแหลงขอมูลที่ถูกตองและ มีความสอดคลอง ตรงกันของขอมูลจากหลากหลายวิธี 
ดังน้ี (สุพรรณี ไชยอําพร, 2552: 114) 

1)  สามเสาของแหลงขอมูล (Data Triangulation) ไดแก ผูบริหารของศูนยการคา เจาหนาที่ของศูนยการคา และ
ประชาชนที่มาใชบริการ 

2)  สามเสาของวิธีการ (Methodological Triangulation) ไดแก การสัมภาษณ การสังเกต และการศึกษา
เอกสารรายงานที่เก่ียวของ 

3)  สามเสาดานผูศึกษา (Investigator Triangulation) เปนการตรวจสอบขอมูลวาถาเปล่ียนผูเก็บขอมูลเปนผูอ่ืนที่
ไมใชผูศึกษา ขอมูลที่ไดควรจะตรงกัน (Ashatu H. 2009) 
 
 
 
 
 

สำาหรับแบบสัมภาษณ์ลูกค้าได้กำาหนดเกณฑ์สำาหรับการผ่านเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น  17 ตัวดังนี้

ตารางที่ 3 เกณฑ์สำาหรับแบบสัมภาษณ์ลูกค้า

 เกณฑ์การให้คะแนน

 ดำาเนินการ/มีตามตัวบ่งชี้ได้  1 คะแนน

 ไม่ได้ดำาเนินการ/ไม่มีตามตัวบ่งชี้ได้ 0 คะแนน

การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกต 

ใช้วิธีการการเปรียบเทียบข้อมูลกับแนวคิดความเห็นจากแหล่ง 

ต่าง ๆ (Bryman, 2001: 387-395) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 

ข้อมูลจากผู้บริหารและพนักงานของศูนย์การค้า รวมทั้งลูกค้า 

ข้อมูล จากการสังเกตในพื้นท่ีและข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

โดยใช้การ วิเคราะห์ 2 วิธีดังนี้ 

 1) การวิเคราะห์การจัดการสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาวะ 

โลกร้อน ทำาการวิเคราะห์โดย พิจารณาประเด็นการจัดการตาม 

ที่เสนอไว้โดยกรอบแนวคิด Demming ซ่ึง พิจารณาการดำาเนิน

การของศูนย์การค้าใน 4 มิติ คือ การวางแผน การนำาไปปฏิบัติและ

ดำาเนินการ/การตรวจสอบ และการทบทวนของฝ่ายบริหาร  

 2) การวิเคราะห์ป ัจจัยที่มีผลต่อการดำาเนินงานของ 

ศูนย์การค้า วิเคราะห์ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ 

การดำาเนินงานของศูนย์การค้า โดยปัจจัยภายในท่ีศึกษาได้แก่ 

ผู้บริหารองค์กร บุคลากร งบประมาณที่จัดสรร การจัดโครงสร้าง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการลดจุดอ่อน  

ส่วนปัจจัยภายนอกท่ีทำาการวิเคราะห์ได้แก่ โอกาส ภัยคุกคาม 

และมาตรการในการลดภัยคุกคาม สภาพพื้นท่ี ความร่วมมือ 

จากชุมชน ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น (ชัยยุทธ์ 

ชิโนกุล, 2537 อ้างถึงใน จำาลอง โพธิ์บุญ, 2547 : 192)

 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ใช้วิธีการตรวจสอบ 

สามเส้า (Triangulation) ซึ่งเป็นวิธีหลักที่นิยมใช้ตรวจสอบ 

ความน่าเช่ือถือของข้อมูลว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและ 

มีความสอดคล้อง ตรงกันของข้อมูลจากหลากหลายวิธี ดังน้ี  

(สุพรรณี ไชยอำาพร, 2552: 114)

 1) สามเส้าของแหล่งข้อมูล (Data Triangulation) ได้แก่ 

ผู้บริหารของศูนย์การค้า เจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้า และประชาชน 

ที่มาใช้บริการ

 2) สามเส้าของวธิกีาร (Methodological Triangulation) 

ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกต และการศึกษาเอกสารรายงานท่ี 

เกี่ยวข้อง

 3) สามเส้าด้านผู้ศึกษา (Investigator Triangulation)  

เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าถ้าเปล่ียนผู้เก็บข้อมูลเป็นผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ 

ผู้ศึกษา ข้อมูลที่ได้ควรจะตรงกัน (Ashatu H. 2009)

ธนันชัย สุนพคุณศรี, บุญจง ขาวสิทธิวงษ์, จำาลอง โพธิ์บุญ
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ผลการวิจัย
           ผลการศึกษาเรื่องศูนย์การค้ากับการจัดการสิ่งแวดล้อและการลดปัญหาโลกร้อนสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 1

 

 

ผลการวิจัย 
           ผลการศึกษาเรื่องศูนย์การค้ากับการจัดการสิ่งแวดล้อและการลดปัญหาโลกร้อนสามารถสรุปได้ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 1 ผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การจัดการของศูนย์การค้าท้ัง 11 แห่งในการป้องกันแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อน พิจารณาตามมิติ 
4 ด้านคือ 1) ด้านการวางแผน (Planning)     2) ด้านการนําไปปฏิบัติและดําเนินการ (Implementation and Operation) 
3) ด้านการตรวจสอบ (Checking)  4) ด้านการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Excutive Review)  รวมถึงปัจจัยภายในและ

ภายนอกที่มีผลต่อการบริหารจัดการด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนของศูนย์การค้าจํานวนตัวบ่งชี้สําหรับ

แบบสัมภาษณ์ ผู้บริหาร 60 ตัวบ่งชี้,พนักงาน 38 ตัวบ่งชี้, ลูกค้า 17 ตัวบ่งชี้  มีผลดังนี้ 
 ด้านการวางแผน(Planning)  จากการศึกษาพบว่าศูนย์การค้าแต่ละแห่งให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภาวะโลกร้อนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นท่ีและจํานวนสาขาที่มี ซ่ึงศูนย์การค้าทุกศูนย์การค้ามีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

               ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ มุง่มั่น ทุ่มเทมีความรู้ความเข้าใจเป็นอยา่งดี 
-มีผู้บริหาร/หน่วยงานรบัผิดชอบชัดเจน 
- มียุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการที่ชัดเจน 
- จัดสรรงบประมาณเพยีงพอ 
-  พัฒนาบุคลากรต่อเนือ่ง 
- นําเทคโนโลยีมาใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

                              ปัจจัยภายนอก 
- ความร่วมมือจากลูกคา้ที่มาใช้บริการและผู้นําชุมชนที่อยู่ใกล้ศูนย์การค้า 
- การสนับสนุนช่วยเหลอืและได้รับความร่วมมอืจากหน่วยงานอื่น เช่น
หน่วยงานราชการ องคก์รเอกชนอื่น ๆ หนวยงานเอกชนและ  NGOs 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาวะโลกรอ้น 

แนวทางสําหรับศนูยการคาตาง ๆ 

มิติด้านการวางแผน - มีการระบุลักษณะปัญหาสิ่งแวดลอ้มได้อยา่งชัดเจน                                                           
      (Plan)                - มีนโยบายสิ่งแวดลอ้มในการแก้ไขปัญหาโลกรอ้น   
                              - ทําตามกฎหมายและขอ้กําหนดอื่น ๆที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม      
                             - มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานชัดเจน 

การนําไปปฏิบัติและดําเนินการ  - จัดสรรทรัพยากร กําหนดบทบาทความรับผดิชอบ และอาํนาจหน้าที่    
            (Do)                           - พนักงานมีความสามารถ มีการฝึกอบรมและจิตสํานึก  
                                               - มีการสือ่สารที่ดี   
                                                 - มีการจัดทําเอกสารทีดี่                
                                                - มีการควบคุมเอกสารที่ดี  
                                              - มีการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดี                                                                  

การตรวจสอบ  - มีการตรวจติดตามและการตรวจวัดที่ดี 
   (Check)                  - มีการประเมินความสอดคลอ้ง 
                                 - มีการแก้ข้อบกพร่อง และป้องกันเหตุที่จะเกิดข้ึนเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 
                        - มีการควบคุมบันทึกข้อมูล 

การทบทวนของฝ่ายบรหิาร (Act) - มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรค อยา่งต่อเนือ่ง (Act) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
 การจัดการของศูนย์การค้าทั้ง 11 แห่งในการป้องกันแก้ไข 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อน พิจารณาตามมิติ 4 ด้าน

คือ 1) ด้านการวางแผน (Planning) 2) ด้านการนำาไปปฏิบัติ 

และดำาเนินการ (Implementation and Operation) 3) 

ด้านการตรวจสอบ (Checking)  4) ด้านการทบทวนของฝ่ายบรหิาร 

(Excutive Review) รวมถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อ 

การบริหารจัดการด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะ 

โลกร้อนของศูนย์การค้าจำานวนตัวบ่งช้ีสำาหรับแบบสัมภาษณ์ 

ผู้บริหาร 60 ตัวบ่งชี้,พนักงาน 38 ตัวบ่งชี้, ลูกค้า 17 ตัวบ่งช้ี 

มีผลดังนี้

ภาพที่ 1 ผลการวิจัย

 ด้านการวางแผน (Planning) จากการศกึษาพบว่าศนูย์การค้า

แต่ละแห่งให้ความสำาคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะ 

โลกร้อนแตกต่างกันไปขึ้นอยู ่กับพื้นที่และจำานวนสาขาที่มี ซึ่ง 

ศูนย์การค้าทุกศูนย์การค้ามีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมชัดเจนและ 

สอดคล้องกับ ISO14001 2) ด้านการนำาไปปฏิบัติและดำาเนินการ  

(Implementation and Operation) พบว่าศูนย์การค้าทุกท่ีจะ 

มีคณะกรรมการรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 3) ด้านการตรวจสอบ  

(Checking) พบว่าทุกศูนย์การค้ามีการตรวจสอบการทำางานใน 

เรื่องที่ได้รับมอบหมายในเรื่องส่ิงแวดล้อมและเรื่องต่าง ๆ อย่าง 

ต่อเนื่อง 4) ด้านการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Excutive Review)  

พบว่าฝ่ายบริหารของศูนย์การค้าให้ความสนใจในเรื่องการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ตามตารางที่ 1  

ธนันชัย สุนพคุณศรี, บุญจง ขาวสิทธิวงษ์, จำาลอง โพธิ์บุญ
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58   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558

ตารางที่ 1 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารพนักงานและลูกค้า

 ศูนย์การค้าทั้ง 11 แห่งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 

ฝ่ายบริหารและพนักงานในระดับดีมาก ในส่วนลูกค้าภาพรวม 

อยู่ในระดับค่อนข้างดี แต่ไม่ดีมากเพราะสาเหตุการประชาสัมพันธ์ 

เรื่องสิ่งแวดล้อมของศูนย์การค้าส่วนใหญ่ยังไม่แพร่หลายมาก 

ประเด็นที่ผู้บริหารศูนย์การค้าควรพิจารณาคือประเด็นของลูกค้า

เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ทราบว่าศูนย์การค้ามีการจัดการด้านสิ่ง

แวดล้อมในมิติต่าง ๆ  ทั้ง 4 ด้าน คือ1) ด้านการวางแผน (Planning)  

2) ด้านการนำาไปปฏิบัติและดำาเนินการ (Implementation and 

Operation) 3) ด้านการตรวจสอบ (Checking)  4) ด้านการทบทวน

ของฝ่ายบริหาร (Excutive Review) ดังน้ันผู้บริหารศูนย์การค้า

ควรจะให้ความสำาคัญในเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการ

สิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าได้ทราบ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้

สอดคล้องกบัระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม ISO14001 ใน

ส่วนการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 

ผลการศกึษาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก (SWOT Analysis)  

 การวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการของศูนย์การค้า

ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนประกอบด้วยปัจจัยภายใน และ

ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในประกอบด้วย จุดแข็งและจุดอ่อน 

ปัจจยัภายนอกประกอบด้วย โอกาสและข้อจำากดั ซึง่ผลการวเิคราะห์ 

สรุปได้ดังนี้

 ปัจจัยภายใน

 ด้านผูบ้ริหารพบว่า ผูบ้รหิารของศนูย์การค้าทัง้ 11 แห่งได้ให้ 

ความสำาคญักบัการจดัการสิง่แวดล้อม โดยผูบ้รหิารมคีวามตระหนกั 

เข้าใจปัญหามีความรู้สามารถในการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาภาวะผู ้นำาของมหาวิทยาลัย 

โอไฮโอ (สถาพร ปิ่นเจริญ,2554: 24) โดยผู้บริหารของศูนย์การค้า 

มาบุญครองให้ความสำาคัญกับการจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารของ 

 

 

ตรวจสอบการทํางานในเรื่องที่ไดรับมอบหมายในเรื่องส่ิงแวดลอมและเรื่องตาง ๆอยางตอเน่ือง 4) ดานการทบทวนของฝาย
บริหาร(Excutive Review) พบวาฝายบริหารของศูนยการคาใหความสนใจในเรื่องการจัดการส่ิงแวดลอมเปนอยางดี สรุปผล
การสัมภาษณไดตามตารางที่ 1  
 
  
ตารางที่ 1 สรุปผลการสัมภาษณผูบริหารพนักงานและลูกคา 

ชื่อศูนยการคา คะแนนที่ไดใน
สวนฝายบริหาร 

คะแนนที่ไดในสวน
พนักงาน 

คะแนนที่ไดในสวน
ลูกคา 

1 ศูนยการคามาบุญครอง 
2 ศูนยการคาสยามพารากอน 
3 ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร 
4 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิรด 
5 ศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต 
6 ศูนยคาสงแพลทินัมแฟชั่นมอลล 
7 ศูนยการคาบิ๊กซี  
8 ศูนยการคาเดอะมอลล 
9 ศูนยการคาโลตัส 
10 ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด 
11 ศูนยการคาซีคอนสแควร 

ดีมาก(50) 
ดีมาก(52) 
ดีมาก(49) 
ดีมาก(58) 
ดีมาก(55) 
ดีมาก(54) 
ดีมาก(52) 
ดีมาก(51) 
ดีมาก(50) 
ดีมาก(47) 
ดีมาก(48) 

ดีมาก(30) 
ดีมาก(31) 
ดีมาก(32) 
ดีมาก(35) 
ดีมาก(34) 
ดีมาก(33) 
ดีมาก(31) 
ดีมาก(29) 
ดีมาก(32) 
ดีมาก(29) 
ดีมาก(31) 

คอนขางดี(7) 
คอนขางดี(6) 
คอนขางดี(5) 
คอนขางดี(7) 
คอนขางดี(8) 
คอนขางดี(7) 
คอนขางดี(6) 
คอนขางดี(6) 
คอนขางดี(7) 
คอนขางดี(6) 
คอนขาง(6) 

ระดับเฉล่ีย ดีมาก(51.45) ดีมาก(31.54) คอนขางดี(6.45) 
 ศูนยการคาทั้ง 11 แหงมีการจัดการส่ิงแวดลอมในภาพรวมฝายบริหารและพนักงานในระดับดีมาก ในสวนลูกคา

ภาพรวมอยูในระดับคอนขางดี แตไมดีมากเพราะสาเหตุการประชาสัมพันธเรื่องส่ิงแวดลอมของศูนยการคาสวนใหญยังไม
แพรหลายมาก ประเด็นที่ผูบริหารศูนยการคาควรพิจารณาคือประเด็นของลูกคาเพราะสวนใหญลูกคาจะไมทราบวา
ศูนยการคามีการจัดการดานส่ิงแวดลอมในมิติตาง ๆ ทั้ง 4 ดาน คือ1) ดานการวางแผน (Planning)  2) ดานการนําไปปฏิบัติ
และดําเนินการ (Implementation and Operation) 3) ดานการตรวจสอบ (Checking)  4) ดานการทบทวนของฝายบริหาร 
(Excutive Review) ดังน้ันผูบริหารศูนยการคาควรจะใหความสําคัญในเรื่องการประชาสัมพันธเรื่องการจัดการส่ิงแวดลอม
ใหกับลูกคาไดทราบ ในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อใหสอดคลองกับระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ISO14001  ในสวน
การจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO14001  
ผลการศึกษาปจจัยภายในและปจจัยภายนอก (SWOT Analysis)   
 การวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอการจัดการของศูนยการคาในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนประกอบดวยปจจัย
ภายใน และปจจัยภายนอก ปจจัยภายในประกอบดวย จุดแข็งและจุดออน ปจจัยภายนอกประกอบดวย โอกาสและขอจํากัด 
ซ่ึงผลการวิเคราะหสรุปไดดังน้ี 
 ปจจัยภายใน 
 ดานผูบริหารพบวา ผูบริหารของศูนยการคาทั้ง 11 แหงไดใหความสําคัญกับการจัดการส่ิงแวดลอม โดยผูบริหารมี
ความตระหนักเขาใจปญหามีความรูสามารถในการรับมือกับปญหาส่ิงแวดลอมซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการศึกษาภาวะผูนําของ
มหาวิทยาลัยโอไฮโอ (สถาพร ปนเจริญ,2554: 24) โดยผูบริหารของศูนยการคามาบุญครองใหความสําคัญกับการจัดการความ
เส่ียง ผูบริหารของศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต ศูนยการคาเซ็นทรัลฯ,ศูนยการคาบิ๊กซี โลตัส แฟชั่นไอสแลนด ซีคอนแสควร  
เดอะมอลลใหความสําคัญกับเรื่องการปองกันนํ้าทวมเพราะเทาที่ผานมาพบกับปญหาอุทกภัย ในสวนของผูบริหารศูนยที่เหลือ
ใหความสําคัญกับกิจกรรมเรื่องส่ิงแวดลอมเชนการจัดกิจกรรมปลูกปาชายเลนเปนตน  การบริหารจัดการองคกรตาง ๆ น้ัน
ผูบริหาร หรือผูนําองคกรเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่ง จึงมักพบวาในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ผูนําเปนปจจัยสําคัญ
ของความสําเร็จไมวาจะมีบทบาทในฐานะเปนผูริเริ่มหรือดําเนินโครงการก็ตาม (บุญแสง ชีระภากร, 2552) เชนเดียวกับ 
Northouse (2001) ที่แสดงความเห็นวาผูบริหารมีสวนสําคัญในการบริหารจัดการ ซ่ึงผูบริหารที่ดีตองมีความตระหนักใน
ปญหา และความตองการของกลุมเปาหมาย และมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน โดยความสําเร็จของระบบการ

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ, ศูนย์การค้า 

บ๊ิกซี โลตัส แฟช่ันไอส์แลนด์ ซีคอนแสควร์ เดอะมอลล์ให้ 

ความสำาคัญกับเรื่องการป้องกันนำ้าท่วมเพราะเท่าที่ผ่านมาพบกับ 

ปัญหาอุทกภัย ในส่วนของผู้บริหารศูนย์ที่เหลือให้ความสำาคัญกับ 

กิจกรรมเรื่องส่ิงแวดล้อม เช่น การจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

เป็นต้น การบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ นั้นผู้บริหาร หรือผู้นำา 

องค์กรเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญยิ่ง จึงมักพบว่าในการดำาเนินกิจกรรม 

หรือโครงการใด ๆ ผู้นำาเป็นปัจจัยสำาคัญของความสำาเร็จไม่ว่าจะมี 

บทบาทในฐานะเป็นผู้ริเริ่มหรือดำาเนินโครงการก็ตาม (บุญแสง 

ชีระภากร, 2552) เช่นเดียวกับ Northouse (2001) ท่ีแสดง 

ความเห็นว่าผู้บริหารมีส่วนสำาคัญในการบริหารจัดการ ซึ่งผู้บริหาร 

ที่ดีต้องมีความตระหนักในปัญหา และความต้องการของกลุ ่ม 

เป้าหมาย และมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน โดย 

ความสำาเร็จของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมน้ีขึ้นอยู ่กับความ 

มุ่งมั่นของพนักงานในทุกระดับทุกหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก 

ผู้บริหารสูงสุด (สยาม อรุณศรีมรกต และไกรชาติ ตันตระการอาภา,  

2549) ซึ่งผู้บริหารองค์กรเป็นปัจจัยสำาคัญที่สุดประการหน่ึงใน 

การดำาเนินงานต่าง ๆ ให้ประสบผลสำาเร็จดังที่ประจักษ์กันอยู่ทั่วไป  

รวมทั้ งในการบริหารจัดการด ้านพลังงานและส่ิงแวดล ้อม  

(Poboon, 2007: 167) ผู้นำาที่ประสบผลสำาเร็จในการบริหาร 

องค์กรนั้นจะมีคุณสมบัติที่สำาคัญ เช่น เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เข้าใจ 

ลักษณะงานและปัญหา มีความน่าเชื่อถือและไว ้วางใจได้มี 

ความมุ่งมั่น มีความคิดริเริ่ม เป็นต้น (Juito, 2002: 127 - 131) 

อีกทั้งภาวะผู้นำาเป็นส่วนสำาคัญของการบริหาร ผู้บริหารจะต้อง 

วางแผนและจัดการ ผู ้นำาคือผู ้ที่ทำาให้คนอื่นทำางานอย่างเต็ม 

ความสามารถ และเต็มใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้น 

ผู้นำาต้องมีศิลปะในหลาย ๆ ด้าน (Keith,1967 อ้างถึงใน จำาลอง 

ธนันชัย สุนพคุณศรี, บุญจง ขาวสิทธิวงษ์, จำาลอง โพธิ์บุญ
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โพธิ์บุญ, 2550) นอกจากน้ีผู้นำาท่ีประสบผลสำาเร็จในการบริหาร 

องค ์กรนั้นจะมีคุณสมบัติ ท่ีสำาคัญ เช ่น เป ็นผู ้ มีวิสัยทัศน ์ 

เข้าใจลักษณะงานและปัญหา มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได ้

มีความมุ่งมั่น มีความคิดริเริ่ม เป็นต้น (เสน่ห์ จุ้ยโต 2549: 127-131)

ด้านบุคลากร 

 พบว่าบุคลากรของศูนย์การค้าทั้ง 11 แห่งเป็นผู้มีความรู ้

ความสามารถเป็นอย่างดีในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและมี 

การอบรมอย่างต่อเน่ือง มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

เช่นศูนย์การค้าเซ็นทรัลก็จะมีโปรแกรมการอบรมให้กับพนักงาน 

ตามแนวทาง ISO14001 ในส่วนของศูนย์การค้ามาบุญครอง 

มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและพาออกไปดูงานนอกสถานที ่

ในส่วนศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็มีการอบรมพนักงานอย่าง 

ต่อเนื่อง สรุปได้ว่าทุกศูนย์การค้าให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคน 

เพื่อให้มีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงาน 

ที่รับผิดชอบ บุคลากรถือเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่ง ซึ่งจะมีส่วน 

ช่วยให้องค์กรประสบผลสำาเร็จในการดำาเนินงาน หรือบรรล ุ

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรในด้านความ 

รู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และวิธีในการทำางานจะนำาไปสู่ 

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (สมาน รังสิโยกฤษฎ์,2530 :82;  

เชาวฤทธิ์ สาสาย, 2545 :27) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

ศิวพา สิริจามร และจำาลอง โพธิ์บุญ (2553) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง 

ธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลศรีราชาจังหวัดชลบุรี พบว่า ในด้าน 

การเรียนรู้และการพัฒนา เทศบาลได้ให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้

และพัฒนาของบุคลากรและเจ้าหน้าที่มีการสนับสนุนการพัฒนา 

ศักยภาพของบุคลากรเทศบาลทุกระดับ ซ่ึงการพัฒนาศักยภาพ 

บุคคล เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องในการแสวงหาทางเลือกปฏิบัต ิ

ต่าง ๆ ในการทำาให้คนในองค์กรมีความสุขที่ได้เป็นสมาชิกของ 

หน่วยงาน ให้ปฏิบัติท่ีได้รับมอบหมายและงานท่ีตนรับผิดชอบ 

และงานโดยรวมของหน่วยงานประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย

ด้านการจัดโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์การค้า 

 พบว่าศูนย์การค้าท้ัง 11 แห่งมีการจัดหน้าท่ีโครงสร้าง 

ความรับผิดชอบชัดเจนโดยมีผู ้เก่ียวข้องท่ีรับผิดชอบในแต่ละ 

หน่วยงานตัวอย่างเช่นศูนย์ค้าส่งเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์จะจัด 

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการรับผิดชอบในงานด้านความปลอดภัยและ 

สิ่งแวดล้อม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯก็จะจัดผู้จัดการฝ่ายอาคารดูแล 

รับผิดชอบซึ่งศูนย์การค้าส่วนใหญ่จะจ้างบริษัทภายนอก เช่น 

บริษัทรักษาความสะอาดมาทำาความสะอาดและจัดการขยะในตึก  

(Outsource) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำาให้องค์กรดำาเนินงานได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ (มานิจ วราภาคย์,2545: 49-50) 

ด้านงบประมาณ

 พบว่าศูนย์การค้าทั้ง 11 แห่งมีการจัดสรรงบประมาณใน 

การจัดการส่ิงแวดล้อมทุกแห่งซ่ึงงบประมาณจะะอยู่ในรูปแบบงบ 

การซ่อมบำารุงอุปกรณ์เครื่องจักร งบประมาณในการจัดกิจกรรม 

ด้านส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ โดยสรุปทุกศูนย์การค้ามีการจัดสรรงบ 

ประมาณ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับการศึกษา 

ของปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ (2555) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการ 

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 2 แห่ง มีการกำาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และมีการจัดทำา 

นโยบาย แผนงาน และโครงการ จัดสรรงบประมาณ มีการติดตาม

ประเมินผลการดำาเนินงานอย่างครอบคลุม และสอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของวชิรา ยศศรี (2555) ที่ศึกษาเรื่องการประเมินผล 

การดำาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม:  

กรณีศึกษาโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (บางปู) 

บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำากัดพบว่า นโยบายและ 

แผนงานมีความชัดเจน การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 

งบประมาณในการดำาเนินโครงการเพียงพอ มีการติดตามตรวจสอบ 

และประเมินผลโครงการ การบริหารจัดการ องค์กรต่าง ๆ นั้น 

ผู้บริหาร หรือผู้นำาองค์กรเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญยิ่ง จึงมักพบว่า 

ในการดำาเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ผู้นำาเป็นปัจจัยสำาคัญของ 

ความสำาเร็จ

 ปัจจัยภายนอก

 ด้านสภาพพื้นที่ พบว่าศูนย์การค้าที่อยู ่ในเมือง เช่น  

มาบุญครอง สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิร์ด เดอะแพลทินัมแฟชั่น 

มอลล์ สยามเซ็นเตอร์ จะมีปัญหาเรื่องการจัดกิจกรรมส่ิงแวดล้อม 

เพราะพืน้ทีส่่วนใหญ่จะถกูจดักจิกรรมอืน่ ๆ  แต่กส็ามารถจดักจิกรรม 

ด้านส่ิงแวดล้อมได้เป็นระยะ ๆ ในส่วนศูนย์การค้าที่มีหลายสาขา 

เช่น โลตัส บิ๊กซี เซ็นทรัลสาขาต่างจังหวัด เดอะมอลล์สาขา 

ต่างจังหวัด ก็จะมีปัญหาในแต่ละสภาพพื้นที่ไม่เหมือนกัน ซึ่ง 

แนวทางในการจัดการคือการจัดกิจกรรมภายนอกร่วมกัน เช่น  

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นสอดคล้องกับการศึกษาของ 

เพ็ญทิพย์ เหล่าบุญเจริญ สุมาลี รุ่งศรีสุทธิวงศ์ และจริยา ทับเอี่ยม 

(2539) ได ้ศึกษาเรื่องผลของการใช้กลยุทธ ์การตลาด เพื่อ 

ส่ิงแวดล้อม ที่มีต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค 

ของผู้บริโภคและต่อทัศนคติของผู้ประกอบการ (2539) พบว่า 

ผูบ้รโิภคมคีวามเหน็ว่าปัญหาสิง่แวดล้อมทีค่วรแก้ไขเป็นอนัดบัต้น ๆ  

คือ ปัญหามลภาวะทางอากาศ ปัญหาการขาดแคลน ทรัพยากรป่าไม้  

และปัญหาขยะมลูฝอย ส่วนลักษณะของวธิกีารหรอืกลยทุธ์ของการ 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีจะเป็นเรื่องของการไม่ทิ้งขยะ สิ่งสกปรกใน 

แม่นำา้ลำาคลองและการ ใช้น้ามนัไร้สารตะกัว่ สาหรบัลกัษณะทีส่าคญั 

ธนันชัย สุนพคุณศรี, บุญจง ขาวสิทธิวงษ์, จำาลอง โพธิ์บุญ
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ของสินค้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้บริโภค เห็นว่าจะต้องมีคุณสมบัติ 

ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แท้จริง สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรพันธ์ 

สวัสดิพรรค (2545) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ 

องค์กรธุรกิจที่ใช้นโยบายการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม พบว่าทัศนคติ 

ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างย่ิงกับบางประเด็น 

ของนโยบายการตลาดเพื่อสังคม และเมื่อศึกษาปัจจัยทางการ 

ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าพบว่า มีความสัมพันธ์ 

เชิงบวกกับทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจ ซ่ึงผู้ประกอบ 

การศูนย์การค้าจะให้ความสำาคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อ 

สังคมทุกศูนย์การค้า 

ด้านความร่วมมือของชุมชน

 ส่วนใหญ่ร้านค้าทีอ่ยูใ่นศนูย์การค้าจะเป็นร้านค้าเช่า ดงันัน้ 

แนวทางในการขอความร่วมมือก็จะสามารถทำาได้แต่ไม่ทั่วถึง 

เพราะแต่ละร้านค้าก็จะต้องเปิดจำาหน่ายสินค้าทำาให้ไม่สามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์การค้าจัดได้ ในส่วนของชุมชนรอบศูนย์ 

การค้าก็จะสามารถจัดกิจกรรมได้กับชุมชนที่อยู่ใกล้ศูนย์การค้า 

ตวัอย่างเช่นศนูย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครงัสติจะมกีารจดักจิกรรมร่วม 

กับชุมชนในการจัดร้านรวมถึงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ต่าง ๆ เช่น พาลูกค้าและพนักงานไปปลูกป่าชายเลน การรับซื้อ 

ขยะ Recycle ส่วนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ดจะมีกิจกรรมภายใน 

อาคารร่วมกับชุมชน เช่นการรณรงค์ใช้ถุงผ้าเป็นต้น ในเรื่อง 

ความร่วมมือกับชุมชนทุกศูนย์การค้าให้ความสำาคัญในการทำา

กิจกรรมในเรื่องนี้ในการดำาเนินงานต่าง ๆ น้ัน ประชาชนเป็น 

องค์ประกอบสำาคัญ และการให้ประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วม 

ต้องคำานึงถึงการให้ความสำาคัญต่อโครงการของประชาชน และ 

พิจารณาความสามารถทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจและความสะดวก 

ของประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วม (อรทัย ก๊กผล และสุมามาลย์  

ชาวนา, 2551) สอดคล้องกับผลการศึกษาของศราพร ไกรยะปักษ์  

(2552) ได้ศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชน  

พบว่า ความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานจะนำาไปสู่ความตระหนักใน 

เรื่องพลังงานและนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน

ต่อไป ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนจะเกิดขึ้น และสอดคล้องกับการ

ศึกษาของวิรัช วิรัชนิภาวรรณ และทวีสุข แสนสุข (2531: 93-98)  

ซึ่งได้ศึกษาเรื่องบทบาทขององค์กรในท้องถ่ินท่ีมีต่อการบริหาร 

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา

จังหวัดพะเยาพบว่า ในเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการพัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมน้ัน องค์กรในท้องถิ่น 

ส่วนใหญ่ต้องการให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการ 

ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิม 

ด้านความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ

 ศนูย์การค้าทัง้ 11 แห่งจะให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ   

เช่น ทางราชการเป็นอย่างดีเช่นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ดจัด 

กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานกับกรมพลังงานทดแทน 

ในส่วนของศนูย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครงัสติกจ็ดักจิกรรมร่วมกบัจงัหวดั 

ในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมการคัดแยกขยะ ศูนย์การค้า 

พารากอนก็จัดกิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงผ้า ศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม 

แฟชั่นมอลล์จัดกิจกรรมไม่สูบบุหรี่เป็นต้น สรุปได้ว่าศูนย์การค้า 

ทั้ง 11 แห่งได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการเป็นอย่างดี   

สอดคล้องกับการศึกษาของนรินทร์ ฤทธิรงค์ (2543 : 54)  ได้ศึกษา 

วิจัยเรื่องความตระหนักขององค์กรทางสังคมในบริเวณตอนกลาง 

ลุ่มนำ้าปัตตานีต่อการจัดการขยะ : กรณีศึกษา ตำาบลตลิ่งชัน 

ตำาบลท่าสาป จังหวัดยะลา และตำาบลม่วงเตี้ย จังหวัดปัตตานี 

พบว่า เพศ อายุ มีผลต่อ ความตระหนักต่อการจัดการขยะของ 

องค์กรทางสังคมและสอดคล้องกับ สอดคล้องกับการศึกษาของ 

จำาลอง โพธ์ิบุญ (2556) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน พบว่า  

แนวทางสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ประกอบด้วย  

1) ด้านประสิทธิผล ได้แก่ การให้ความสำาคัญกับการป้องกันแก้ไข 

ป ัญหาโลกร ้อนทั้ง 2 ด ้านทั้งการปรับตัวหรือแก ้ไขป ัญหา 

(Adaptation) และการบรรเทาปัญหา (Miitigation) 2) ด้านกลุ่ม 

เป้าหมาย ได้แก่ การสร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจให้แก่ 

บุคลากรและประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3) ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่การมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น 

ของผู้บริหาร ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี การได้รับ 

ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 4) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา  

ได้แก่ การนำาเทคโนโลยมีาใช้ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ การสร้างความ 

เข้มแข็งของชุมชน สรุปคือในด้านการบริการจัดการ เรื่องการได้รับ 

ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เป็นปัจจัยสำาคัญในการจัด 

การสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาแนวทางในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ

ศูนย์การค้า ทั้ง 11 แห่ง โดยพิจารณา 4 มิติ ของการบริหารจัดการ

รวมทัง้ศกึษาถงึปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกทีม่ผีลต่อการแก้ไข

ปัญหาส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนของศูนย์การค้า ได้แนวทาง

สำาหรับผู้ประกอบการศูนย์การค้าต่าง ๆ ดังนี้

แนวทางในการดำาเนินงานให้ประสบความสำาเร็จ

 1) ด้านการวางแผน (Planning) จากการศึกษาพบว่า 

ศนูย์การค้าแต่ละแห่งให้ความสำาคญักบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

ภาวะโลกร้อนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่และจำานวนสาขาที่ม ี

ซ่ึงศูนย์การค้าทุกศูนย์การค้ามีนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมชัดเจน

ธนันชัย สุนพคุณศรี, บุญจง ขาวสิทธิวงษ์, จำาลอง โพธิ์บุญ
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และสอดคล้องกับ ISO14001 2) ด้านการนำาไปปฏิบัติและ 

ดำาเนินการ (Implementation and Operation) จากการศึกษา 

พบว่าศนูย์การค้าทกุทีจ่ะมคีณะกรรมการรบัผดิชอบด้านสิง่แวดล้อม 

โดยเฉพาะเซ็นทรัลได้รับ ISO 14001 แล้วจะมีความพร้อมในเรื่อง 

การจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนศูนย์การค้าอื่นก็จะเป็นใน 

รูปแบบคณะกรรมการอื่นซึ่งสามารถนำามาประยุกต์ประชุมเรื่อง 

สิ่งแวดล้อมได้ควรให้ความสำาคัญกับเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่อง 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ทราบ 3) ด้านการ 

ตรวจสอบ (Checking) จากการศึกษาพบว่าทุกศูนย์การค้าม ี

การตรวจสอบการทำางานในเรือ่งทีไ่ด้รบัมอบหมายในเรือ่งสิง่แวดล้อม 

และเรื่องต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยมีเครื่องมือวัดหรือหน่วยงาน 

ภายนอกเข้ามาวัดและมีการบันทึกและรายงานต่อผู้บริหาร 4)  

ด้านการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Excutive Review) จากการศึกษา 

พบว่าฝ่ายบริหารของศูนย์การค้าให้ความสนใจในเรื่องการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี 5) เรื่องการตรวจรับรองการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม พบว่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเป็นศูนย์การค้าที่ประกาศ 

ว่าได้รับ ISO14001 อย่างเป็นทางการในขณะท่ีศูนย์การค้าอื่นก็มี 

แนวทางปฏิบัติตามมา 6) จุดแข็งของศูนย์การค้า พบว่าผู้บริหาร 

ทุกคนให้ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมและเป็นผู ้มีความรู  ้

ความสามารถ มีงบประมาณที่จะสนับสนุนทุกกิจกรรม 7) จุดอ่อน 

ของศูนย์การค้า พบว่าบางสถานท่ีมีปัญหาเรื่องมวลชนกล่าวคือ 

มกีารต่อต้านของกลุม่ผูป้ระกอบการค้าปลกีบางพืน้ทีใ่นต่างจงัหวดั 

และการไม่ได้จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 8) แนวทาง 

ลดจุดอ่อน พบว่าหลายศูนย์การค้านำาแนวทางบรรษัทภิบาลเข้ามา 

ทำาให้ช่วยในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างมวลชนได้ 9) โอกาส 

ในอนาคตของศูนย์การค้า ศูนย์การค้ามีโอกาสเติบโตได้อย่าง 

ต่อเนื่องดังนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความสำาคัญต่อการบริหาร 

จัดการศูนย์การค้าท่ีจะเปิดใหม่ 10) ภัยคุกคามในอนาคต 

หากศูนย์การค้าไม่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีพอก็จะมีปัญหา 

ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงมวลชนต่าง ๆ ทำาให้เป็นปัญหาใหญ่ได้ 

11) มาตรการป้องกันและบรรเทาภัยคุกคามในอนาคต ศูนย์การค้า 

ต้องกันมารวมกันเช่นสมาคมศูนย์การค้าไทยทำากิจกรรมเพื่อ 

สิ่งแวดล้อมร่วมกัน กิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน และมุ่งมั่นเข้าสู่ 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของศูนย์การค้า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติการ

 1) ศูนย์การค้าที่ต้องการประสบความสำาเร็จในการจัดการ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนจะต้องเริ่มต้นจากการที่ผู้นำา 

ของหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีความตระหนักถึงความ 

สำาคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ในการแก้ไขปัญหา 

สิง่แวดล้อมและภาวะโลกร้อน ผูน้ำาต้องมีความมุ่งม่ันในการดำาเนนิงาน 

อย่างจริงจังต่อเนื่อง จึงทำาให้การดำาเนินงานประสบความสำาเร็จได้

 2) การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนให้ 

สำาเร็จนั้น ผู้บริหารศูนย์การค้าต้องกำาหนดนโยบาย แผน และ 

โครงการให้ชัดเจนและสอดคล้องไปกับการพัฒนาของภาครัฐ และ 

ชมุชน ต้องมกีารจดัสรรงบประมาณสำาหรบัการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม  

ในส่วนบุคลกรต้องกำาหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนและมีจำานวน 

เพียงพอ ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดการ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนประสบผลสำาเร็จและมี 

ความยั่งยืน

 3) การมส่ีวนร่วมของลกูค้าและชมุชนใกล้พืน้ทีศ่นูย์การค้า 

โดยดึงแกนนำาและลูกค้าที่เป็นสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด 

การปัญหาส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อนโดยสร้างโอกาสตลอดจน 

พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับประชาชนที่อยู่ใกล้ศูนย์การค้า 

ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

 4) การให ้ความสำาคัญกับหน ่วยงานภายนอก เช ่น 

ภาคราชการและเอกชนต่าง ๆ ที่เข้ามาติดต่อร่วมดำาเนินการทำา 

กิจกรรมร่วมกัน จะช่วยให้ศูนย์การค้าสามารถดำาเนินการจัดการ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้นเพราะหน่วยงานเหล่านั้นสามารถสนับสนุนศูนย์การค้า 

ในด้านวิชาการ การดำาเนินงานการบริหารจัดการและทรัพยากร 

ต่าง ๆ 

 5) การทบทวนแผนการดำาเนินงานและการแก้ไขปัญหา 

ข้อบกพร่องจะทำาให้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะ 

โลกร้อนของศูนย์การค้าได้รับการปรับปรุงให้ดีอยู่เสมอรวมถึงการ 

ตั้งเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนและประเมินผลการดำาเนินงานเป็น 

ระยะ ๆ  จะช่วยให้ทศิทางของการจดัการปัญหาภาวะโลกร้อนชดัเจน

ยิ่งขึ้น

 6) ผูบ้รหิารศนูย์การค้าต้องนำาพาองค์กรเข้ามาตรฐานการ 

จัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน 

อื่นที่จะตามมาเช่น ความรับผิดชอบต่อสังคม ISO26000 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการศึกษาในเรื่องบทบาท 

ของศูนย์การค้าในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงจะสอดคล้อง 

กับการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ได้อย่างยั่งยืน 

รวมถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการ 

ส่ิงแวดล้อมของบริษัทและการศึกษาการจัดการส่ิงแวดล้อม 

สำาหรับศูนย์การค้าขนาดเล็ก เช่น ศูนย์การค้าสาขาตามสถาน ี

บริการนำ้ามันของเทสโก้โลตัส เซเว่น-อีเลเวน และ แฟมิลี่มาร์ท 

เป็นต้น

ธนันชัย สุนพคุณศรี, บุญจง ขาวสิทธิวงษ์, จำาลอง โพธิ์บุญ
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ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474

Legal Problems and Obstacles on the Enforcement of the Auction 

and Recycling Trade Act of 1931.

มิลิณ มานะปัญญา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

บทคัดย่อ
 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการขายทอดตลาด 

และค้าของเก่าของภาคเอกชนให้เป็นไปโดยความถูกต้องและเป็นธรรม แต่กลับไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขายทอด 

ตลาดโดยภาคเอกชน ทำาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่นการสมยอมประมูล (ฮั้วประมูล) ขึ้น เรื่องคุณสมบัติของผู้ขอออกใบอนุญาตขายทอดตลาด 

และค้าของเก่าที่กำาหนดให้บุคคลน้ันต้องเป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจำาคุกตามกฎหมายลักษณะอาญาภาค 2 เช่นนี้เสมือนเป็นการจำากัดสิทธิ 

ของประชาชนในการประกอบอาชีพ และไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เพราะบุคคลย่อมมี 

เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และกรณีเรื่องการหมดอายุของใบอนุญาต 

ขายทอดตลาดและค้าของเก่าที่กำาหนดให้สมบูรณ์ตามกฎหมายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีก่อให้เกิดความเหลื่อมลำ้าในความเสมอภาค 

ในส่วนของระยะเวลาในการใช้ใบอนญุาตและเกดิปัญหาการประกอบกจิการขายทอดตลาดและค้าของเก่าโดยไม่ได้รบัใบอนญุาต และกรณ ี

ที่บัญญัติให้ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าเป็นกรณีที่ออกให้เป็นการเฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้ทายาทหรือบุคคลอ่ืนได้ 

ทำาให้เมื่อผู ้ได้รับใบอนุญาตเสียชีวิตลงหรือไม่ประสงค์จะประกอบกิจการดังกล่าวต่อไป กิจการดังกล่าวต้องหยุดประกอบกิจการ 

ผลกระทบต่อลูกจ้างในสถานประกอบการดังกล่าว ตลอดจนการยื่นคำาร้องขอมีใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าที่กำาหนดให้ 

ผู้ร้องขอต้องยื่นคำาขอใบอนุญาตด้วยตนเองจะมอบให้ผู้ใดทำาการแทนไม่ได้ อีกทั้งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้า 

ของเก่า พ.ศ. 2474 นี ้ กม็ไิด้กำาหนดคณุสมบตัเิรือ่งสถานทีป่ระกอบการขายทอดตลาดและค้าของเก่าไว้อย่างชดัเจน ต้องอาศยักฎกระทรวง 

และพระราชบัญญัติอื่นเทียบเคียงมาเป็นมาตรการในการควบคุมสถานที่ประกอบการ 

 ดังนั้น เพื่อให้พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลแล้ว 

ผู้ศึกษาเห็นควรให้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการป้องกันการสมยอมประมูล (ฮ้ัวประมูล) กรณีเอกชนขายทอดตลาด โดยให้นำา 

หลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2544 มาบังคับใช้กรณีเอกชนขาย 

ทอดตลาดได้ นอกจากนั้นควรปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 6 อนุมาตรา 3 ในเรื่องคุณสมบัติของผู้มาออกใบอนุญาตขายทอดตลาด 

และค้าของเก่า โดยกำาหนดให้บุคคลผู้เคยต้องโทษจำาคุกตามกฎหมายลักษณะอาญาเมื่อพ้นโทษมาเป็นระยะเวลา 5 ปี แล้วสามารถมายื่น 

ขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าได้เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และกำาหนดให ้

การยื่นคำาร้องขอมีใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าผู้ร้องขอใบอนุญาตสามารถมอบอำานาจให้บุคคลอ่ืนทำา 

การแทนได้ อีกทั้งควรมีการปรับปรุงแก้ไขมาตรา 11 โดยให้นับเวลาการใช้ใบอนุญาตไปเป็นเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 

รวมทั้งกำาหนดให้อำานาจรัฐสามารถเข้ามาดูแลกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่าได้เป็นการช่ัวคราวในระหว่างที่ผู้ได้รับใบอนุญาต 

เสียชีวิตหรือกรณีที่มีการโอนกิจการให้บุคคลอื่น ตลอดจนให้มีการกำาหนดคุณสมบัติเรื่องสถานที่ประกอบการขายทอดตลาดและค้า 

ของเก่าไว้อย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

มิลิณ มานะปัญญา
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Abstract
 This thesis is intended to study the legal problems and obstacles on the enforcement of the Auction and 

Recycling Trade Act of 1931, and the results are as follows, 

 The Auction and Recycling Trade Act of 1931 has no legal measures on the control over the auction by 

the private sector, so it has caused various problems such as collusion (bid conspiracy). Also it requires the 

qualification of the auctioneers and the recycling traders that must have no prior imprisonment records pursuant 

to the Criminal Code, Section 2. This is seemed to limit the right of the individuals to work in the occupation 

and is unfair pursuant to the constitution of the Kingdom of Thailand 2007, because the people must have liberty 

in performing business or occupation with free and fair competition. Also on the expiration of the license for auction  

and recycling trade defines its validity according to the law on 31 December of each year has caused discrepancy  

on the time used on the license and generated the problem on the auction and recycling trade without a license. 

In a situation that it prescribes the license of the auction and recycling trade is issued specifically and cannot be 

transferred to an heir or other people, so after the license grantee is deceased or does not wish to continue the 

business anymore, the business has to be dissolved. This can create impact on its employees at the workplace. 

Filing an application for a license for an auction and recycling trade requires the applicant to submit the application 

by himself, and no one else can do on his behalf. Meanwhile, the Auction and Recycling Control Act 1931 does  

not prescribe the qualification of the workplace of the auction and recycling trade explicitly, it depends on the 

ministerial regulation and other acts for a comparison on the basis for the control of the workplace.

 Thus, as for the Auction and Recycling Trade Control Act 1931 can be applied effectively, the researcher 

deems it should define guidelines and methodology on prevention of bid collusion. In a situation of private auction  

shall apply the guidelines in the ministerial regulation to designate the criteria, terms and conditions on auction 

of 2001 to apply on a private auction. Moreover, it should improve and amend the Section 6, sub-section 3, on 

the qualification of the issuer of the license for auction and recycling trade. By defining the convicts with  

imprisonment in accordance with the criminal characteristic law after releasing from prison for five years, a 

person can apply for the license in compliance with the constitution of the Kingdom of Thailand 2007. In the 

meantime, it may allow filing an application or renewal of the license can be done by proxy. In addition it 

should update the Section 11 by upgrading the use of the license to one year following the date of being granted 

the license. It includes designating the state with the authority to supervise the business of auction and 

recycling trade temporarily while the license grantee is deceased, or in the case of transferring it to other individuals. 

Furthermore, it should define the qualification on the venue of the auction and recycling trade explicitly and 

comply with the Building Control Act 1979.  

มิลิณ มานะปัญญา
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บทนำา             

 ในปีพุทธศักราช 2474 ได้มีการตราพระราชบัญญัต ิ

ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า เหตุที่ต้องมีการควบคุม 

การประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่าก็เป็นเพราะ 

ปรากฏว่าผู้หาเลี้ยงชีพด้วยการขายทอดตลาดมักใช้อุบายล่อลวง 

ให้คนซื้อของในราคาสูงโดยให้พวกพ้องเข้าเป็นผู้สู้ราคา ส่วนผู้หา 

เล้ียงชพีด้วยการค้าของเก่าก็มกัรบัซ้ือทรพัย์สนิทีไ่ด้มาหรอืเกีย่วข้อง 

กับการกระทำาความผิดท่ีมีผู้ลักลอบนำามาขาย ดังน้ัน กระทรวง 

มหาดไทยในสมัยนั้นจึงเห็นควรให้มีกฎหมายควบคุมการประกอบ 

กจิการขายทอดตลาดและค้าของเก่าเช่นเดยีวกบักจิการโรงรบัจำานำา 

ซึ่งในกรณีของโรงรับจำานำาท่ีถูกควบคุมก็ไม่ปรากฏว่าเป็นเหตุให้ 

ผู ้ประกอบกิจการเดือดร้อนเกินสมควร โดยมีเจตนารมณ์เพื่อ 

ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าของภาคเอกชนให้เป็น 

ไปโดยความถูกต้องและเป็นธรรม

 สำาหรับการการทอดตลาดและค้าของเก่าในประเทศไทยนัน้ 

จะมีมาตรการตามกฎหมายที่ใช้บังคับควบคุม คือ พระราชบัญญัติ 

ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 โดย 

พระราชบัญญัติดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติม รวม 5 ฉบับ ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้า 

ของเก่า (ฉบบัที ่3 ) พทุธศกัราช  2548  และกฎกระทรวงมหาดไทย 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและ 

ค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวม 10 ฉบับ 

กฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขาย 

ทอดตลาด พ.ศ. 2554 กฎกระทรวงที่ออกมาดังกล่าวจะใช้เฉพาะ 

กรณีที่รัฐขายทอดตลาดโดยออกตามความในประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 306 ใช้บังคับในกรณีขายทอดตลาด 

โดยกรมบังคับคดีเท่านั้น ในขณะที่การขายทอดตลาดโดยเอกชน 

ต้องใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ 

พาณิชย์ว่าด้วยการขายทอดตลาด ตั้งแต่มาตรา 509 จนถึงมาตรา  

517 ซึ่งจะเป็นการกำาหนดวิธีการขายทอดตลาด ผลของการขาย 

ทอดตลาด หน้าที่และความรับผิดของผู้ขายทอดตลาด หน้าที่ของ 

ผู้สู้ราคา ฯลฯ โดยไม่สามารถนำาหลักการท่ีออกโดยกฎกระทรวง 

มหาดไทยมาใช้บังคับกับเอกชนได้ ซ่ึงข้อบังคับหลายประการ 

ที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงไม่มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์ ทำาให้การขายทอดตลาดของเอกชนไม่มีมาตรการ 

ควบคุม เนื่องจากการควบคุมการขายทอดตลาดโดยหลักรัฐจะ 

เป็นผู้ควบคุมเอง จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้น เช่น เกิดการสมยอม 

ประมูล (ฮั้วประมูล) และผู ้ที่เสียเปรียบมักจะเป็นลูกหน้ีตาม 

คำาพิพากษา หรือ ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินดังกล่าว ที่ขายทอด 

ตลาดทรัพย์สินได้ราคาถูกกว่าที่ควรจะเป็น

 เมื่อพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติการของขอใบอนุญาตขาย 

ทอดตลาดและค้าของเก่าตามมาตรา 6 จะพบว่ามาตราดังกล่าว 

มีปัญหาข้อกฎหมายอยู่บางประการ ในเรื่องการออกใบอนุญาต 

ให้แก่ผู้ที่เคยต้องโทษจำาคุกตามกฎหมายอาญา กล่าวคือ ผู้มาขอ 

ใบอนุญาต ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษจำาคุกตามกฎหมายลักษณะ 

อาญา ภาค 2 ส่วนที่ 5 หมวดที่ 5หมวดที่ 6 หมวดที่ 7 หมวดที่ 8  

และส่วนที่ 9 หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่  

5 และหมวด หากผู้มาขอใบอนุญาตเคยมีประวัติต้องโทษจำาคุก 

ในฐานความผิดที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอด 

ตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา 6  อนุมาตรา 3 จะไม่สามารถมา 

ขอใบอนุญาตค้าของเก่าและขายทอดตลาดได้เลย จึงเสมือนเป็น 

การจำากัดสิทธิของประชาชนในการประกอบอาชีพไปโดยปริยาย 

และถือเป็นการไม่ชอบธรรม ตามมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เพราะบุคคลย่อมมีเสรีภาพ 

ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรี 

อย่างเป็นธรรม ไม่ควรจำากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพดังกล่าว 

เป็นการถาวรแก่ผู้เคยต้องคำาพิพากษาจำาคุก ในสภาพการณ์ใน 

ปัจจุบันการประกอบอาชีพค้าของเก่านั้น เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่ม ี

ความหลากหลาย มิใช่เพียงการขายของโบราณ ตามที่คนส่วนมาก 

เข้าใจเพยีงอย่างเดยีว อาชพีหลาย ๆ  อาชพี อธเิช่น การขายโทรศพัท์ 

มือสอง ขายรองเท้ามือสอง หรือ ขายรถยนต์-จักรยานยนต์มือสอง  

การซื้อขายทองรูปพรรณ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นอาชีพที่ต้องมีการ 

ขอใบอนุญาตค้าของเก่าด้วยกันทั้งส้ิน ซึ่งเมื่อผู้มาขอใบอนุญาต 

ค้าของเก่าหรือขายทอดตลาด เคยมีประวัติต้องโทษจำาคุกตามที ่

ระบุไว้ในมาตรา 6 อนุมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการค้า 

ของเก่าและขายทอดตลาด  ทำาให้ขาดคณุสมบตัทิีจ่ะได้รบัใบอนญุาต 

ดังกล่าว จึงนำามาซึ่งปัญหาการประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือ 

ค้าของเก่าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

 บทบัญญัติมาตรา 6 น้ี มิได้กำาหนดคุณสมบัติเรื่องสถานท่ี 

ในการประกอบการค้าของเก่าและขายทอดตลาดไว้อย่างชัดแจ้ง 

ในตัวบท ซึ่งในทางปฏิบัติเมื่อมีผู้มาขอใบอนุญาตขายทอดตลาด 

และค้าของเก่า จึงต้องอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

การควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2533  

และพระราชบัญญัติอื่นเทียบเคียง อธิเช่น พระราชบัญญัติการ 

สาธารณสุข พุทธศักราช 2535 กฎกระทรวง กำาหนดหลักเกณฑ์  

วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2545 และกฎหมายอื่น ๆ มาเป็น 

มาตรการในการควบคุมสถานที่ประกอบการ และเมื่อพิจารณา 

กรณีเรื่องการหมดอายุของใบอนุญาต ตามมาตรา 11 ความว่า  

“ท่านว่าใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้เป็นใบอนุญาตเฉพาะตัว 

โอนกันไม่ได้ และสมบูรณ์เพียงวันที่ 31 ธันวาคมทุกปี” กล่าวคือ  

ใบอนุญาตค้าของเก่าและขายทอดตลาดดังกล่าว จะครบกำาหนด

สมบูรณ์ตามกฎหมายเพียงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีเท่าน้ัน  

มิได้นับตามกำาหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  หรือ

มิลิณ มานะปัญญา
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นับตามระยะเวลาครบกำาหนดเป็นจำานวนวันท่ีแน่นอน เฉกเช่น 

ใบอนุญาตขับขี่ หรือ ใบอนุญาตอื่น ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการสร้าง 

เงือ่นไขให้กบัผูข้อใบอนญุาต อกีทัง้การจะร้องขอมใีบอนญุาตค้าของ

เก่าและขายทอดตลาดในแต่ละครั้ง หรือการร้องขอต่อใบอนุญาต 

ที่หมดอายุ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขาย 

ทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2553 หมวด 1 ข้อ 6 

ได้กำาหนดให้การยื่นคำาร้องขอมีใบอนุญาตดังกล่าว ต้องให้ผู้ร้อง 

ขอยื่นคำาขอใบอนุญาตด้วยตนเอง จะมอบให้ผู้ใดทำาการแทนไม่ได้  

ทำาให้ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการต่อใบอนุญาตดังกล่าว 

โดยไม่จำาเป็น  ทั้งยังมีความเหลื่อมลำ้าในความเสมอภาคในส่วนของ 

ระยะเวลาในการใช้ใบอนุญาตดังกล่าวอีกด้วย รวมทั้งการขายทอด 

ตลาดหรือค้าของเก่าสนิค้าทีเ่ป็นสนิค้าไม่ปลอดภยัมไิด้มกีารกำาหนด 

ให้แสดงป้ายเตือนว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1. เพือ่ศกึษาถึงความเป็นมาและความสำาคญัของการบงัคบั 

ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับ 

ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

 3. เพื่อศึกษาและค้นหามาตรการท่ีเหมาะสมมาใช้เป็น 

แนวทางในการแก้ไขพระราชบญัญตัคิวบคมุการขายทอดตลาดและ 

ค้าของเก่า 

สมมติฐานการศึกษา
 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า   

พ.ศ. 2474 มีเจตนารมณ์ที่จะควบคุมกิจการขายทอดตลาดและ 

ค้าของเก่าของเอกชน ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ 

ในปัจจุบันการขายทอดตลาดโดยภาคเอกชนไม่มีมาตรการควบคุม 

ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น สมยอม 

ประมูล (ฮั้วประมูล) อีกทั้งยังมีบทบัญญัติในกฎหมายบางประการ 

ในเรื่องคุณสมบัติการขอใบอนุญาต การหมดอายุของใบอนุญาต 

และการจำากัดสิทธิในคุณสมบัติการขอใบอนุญาตขายทอดตลาด 

และค้าของเก่าที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย 

มีความล้าหลัง ไม่เป็นธรรม จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงใน 

ส่วนของหลักเกณฑ์การขอออกใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้า 

ของเก่า และแก้ไขมาตรการควบคุมดูแลให้ถูกต้องและเหมาะสม 

กับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ต่อไป

วิธีดำาเนินการศึกษา
 การศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ จะศึกษาวิจัยจากเอกสาร  

(Documentary research) โดยค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก 

ตำารา บทความ วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ตลอดจน 

ข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ และศึกษาจากกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ 

กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอด 

ตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 เช่น เพื่อนำามาประมวลผลและ 

วิเคราะห์ข้อมูล วิจัยเพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหา  

และนำาเสนอโดยการเขียนในเชิงพรรณนาเป็นรายบทต่อเนื่อง  และ

วิเคราะห์รวมทั้งสรุปเสนอแนะ

ขอบเขตของการศึกษา
 การศึกษาครั้งน้ีผู ้วิจัยศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายที่ 

เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและ 

ค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

บรรพ 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอด 

ตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่3) พุทธศักราช 2548 กฎกระทรวง 

มหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอด 

ตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 กฎกระทรวงกำาหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554  

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข พทุธศักราช 2535 กฎกระทรวง กำาหนดหลกัเกณฑ์  

วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ กิจการท่ีเป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2545 พระราชบัญญัติพระราช 

บญัญตัทิะเบยีนพาณชิย์ พ.ศ. 2499 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช 2550 กฎหมายของต่างประเทศ คำาพิพากษาของ

ศาลฎีกา บทความ ตำาราต่างๆ เป็นต้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ทำาให้ทราบที่มาและความสำาคัญของการบังคับใช ้

พระราชบญัญติัควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474

 2. ทำาให้ทราบมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ 

ขายทอดตลาดและค้าของเก่าในประเทศไทย

 3. ทำาให้ทราบการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการ 

บังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  

 4. ทำาให้ทราบและค้นพบมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือใช้เป็น 

แนวทางในการแก้ไขพระราชบญัญตัคิวบคุมการขายทอดตลาดและ 

ค้าของเก่าให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบันมากขึ้น
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ผลการวิจัย
 จากการศึกษาพบว่า

 1. ปัญหาทางกฎหมายเรือ่งการควบคมุการขายทอดตลาด

โดยภาคเอกชน กรณีตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอด 

ตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 กฎหมายฉบับนี้ตราขึ้น 

โดยมีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

ของภาคเอกชนให้เป็นไปโดยความถูกต้องและเป็นธรรม ผู้ที่จะ 

ประกอบอาชพีตามพระราชบญัญตัฉิบบันีจ้งึต้องผ่านการตรวจสอบ 

ประวัติ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนด และต้องดำาเนินการ 

ตามที่กฎหมายกำาหนด โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวมีการแก้ไข 

เพิ่มเติม รวม 5 ฉบับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุม

การขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2548  

และกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุ 

การขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 และที่แก้ไข 

เพิ่มเติมรวม 10 ฉบับ กฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาดังกล่าว 

จะใช้เฉพาะกรณีที่รัฐขายทอดตลาด อันได้แก่ การขายทอดตลาด 

โดยกรมบังคับคดี จึงถือได้ว่าการประกอบอาชีพขายทอดตลาดนี ้

เป็นอาชีพเฉพาะที่รัฐต้องการควบคุมดูแลใกล้ชิด โดยรัฐจะต้องให ้

ความคุ้มครองแก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ทอดตลาด ไม่ว่าจะเป็น 

ผู้ขายทรัพย์สินหรือผู้ซ้ือทรัพย์สิน อีกท้ังรัฐจำาเป็นต้องป้องกันมิให ้

มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินท่ีได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วย   

แต่จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้า 

ของเก่า พุทธศกัราช 2474  ไม่ได้กำาหนดหลกัเกณฑ์ในเรือ่งมาตรการ 

ป้องกันการสมยอมประมูลไว้ ก่อให้เกิดปัญหาสมยอมประมูล 

(ฮั้วประมูล) ขึ้น โดยผู้เสียเปรียบมักจะเป็นเจ้าหนี้ตามคำาพิพากษา 

ทำาให้ขายทอดตลาดได้ในราคาท่ีตำ่ากว่าท่ีควรจะเป็น อีกทั้งไม ่

สามารถนำากฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบญัญตัิ 

ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 และ 

กฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขาย 

ทอดตลาด พ.ศ.2554 มาบังคับใช้กับเอกชนท่ีขายทอดตลาดได้  

เพราะกฎกระทรวงดังกล่าวใช้ในกรณีท่ีรัฐขายทอดตลาด ทำาให้ 

การบงัคบัใช้พระราชบญัญตันิีไ้ม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

ที่ต้องการควบคุมการขายทอดตลาดของภาคเอกชนให้เป็นไป 

โดยความถูกต้องและเป็นธรรม 

 2. ปัญหาการจำากัดสิทธิในคุณสมบัติการขอใบอนุญาต 

ขายทอดตลาดและค้าของเก่า กรณีบทบัญญัติมาตรา 6 อนุมาตรา 

3 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  

พ.ศ. 2474 กำาหนดให้ผู้มาขอใบอนุญาต ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้อง 

โทษจำาคุกตามกฎหมายลักษณะอาญาในส่วนท่ี 5 หมวดที่ 5 

หมวดที่ 6 หมวดที่ 7 หมวดที่ 8 และส่วนที่ 9 หมวดที่ 1 

หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 และหมวดที่ 6 

สำาหรับกฎหมายลักษณะอาญา ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นประมวล 

กฎหมายอาญา เมื่อเทียบตามความผิดดังกล่าวประมวลกฎหมาย 

อาญา เป็นดังนี้ ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอม และ

การแปลง หมวดที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา, หมวดท่ี 2 

ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมป์และตั๋ว หมวดที่ 3 ความผิด 

เกี่ยวกับเอกสาร ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า ลักษณะ  

12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หมวดที่ 1 ความผิดฐานลักทรัพย ์

และว่ิงราวทรัพย์ หมวดที่ 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ 

ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ หมวดที่ 3 ความผิดฐานฉ้อโกง หมวดที่ 4  

ความผิดฐานยักยอก หมวดที่ 5 ความผิดฐานรับของโจร หากผู้มา 

ขอใบอนุญาตขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าเคยต้องโทษจำาคุก 

ตามประมวลกฎหมายอาญาในฐานความผิดที่ระบุไว้ข้างต้นนี ้

จะถือว่าขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนด ทำาให้เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ไม่สามารถออกใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่ผู้มาร้องขอใบอนุญาตได้  

เสมือนเป็นการจำากัดสิทธิของประชาชนในการประกอบอาชีพโดย

สุจริต ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 43 โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ระบุ 

สิทธิของประชาชนในการประกอบอาชีพไว้ ความว่า บุคคลย่อมมี 

เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขัน 

โดยเสรีอย่างเป็นธรรม การจำากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำา 

มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ 

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ 

ประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษา 

ความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน การจดัระเบยีบ

การประกอบอาชีพ  การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน 

หรอืเพือ่ป้องกนัการผูกขาดหรอืขจดัความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนั   

หากจะจำากดัสิทธเิสรภีาพในการประกอบกจิการหรอืประกอบอาชพี 

และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมของประชาชน โดยอ้าง 

อาศัยอำานาจตามบทบัญญัติกฎหมาย ถือเป็นการจำากัดสิทธิของ 

ประชาชนเกินแก่เหตุอันสมควร เมื่อไม่สามารถขอใบอนุญาตค้า 

ของเก่าและขายทอดตลาดได้เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบหรือ 

ต้องห้ามตามที่กฎหมายระบุไว้ ซ่ึงเม่ือบุคคลมีความจำานงใน 

การประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าไม่สามารถได้

รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ จึงก่อให้เกิดการขายทอด 

ตลาดหรือค้าของเก่าโดยไม่มีใบอนุญาตขึ้น ทำาให้การควบคุมดูแล 

ไม่สามารถทำาได้อย่างเต็มที่ทั่วถึง และยังส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได ้

จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในการออกใบอนุญาต และ 

สูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีอีกด้วย 

 3. ปัญหาเรื่องคุณสมบัติของสถานที่ประกอบการขาย 

ทอดตลาดและค้าของเก่า กรณีตามความในพระราชบัญญัติ 

ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 มาตรา 6 

มิได้กำาหนดคุณสมบัติหรือระเบียบข้อบังคับในการควบคุมดูแล 
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สถานที่ประกอบการขายทอดตลาดและค้าของเก่าไว้โดยชัดแจ้ง 

ในตัวบท โดยในมาตรา 6 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอด 

ตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 กำาหนดหลักเกณฑ์ในการออก 

ใบอนุญาตไว้ดังนี้ บทบัญญัติมาตรา 6 ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตให้ 

แก่ผู้ร้องขอตามความในมาตรา 5 เว้นแต่ผู้น้ันจะมีคุณสมบัติและ 

พื้นความรู้ดังต่อไปนี้ (1) มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (2) มีความรู้ 

หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้ (3) เป็นผู ้ที่ไม่เคยต้องโทษ 

จำาคุกตามกฎหมายลักษณะอาญา ภาค 2 ส่วนท่ี 5 หมวดที่ 5 

หมวดที่ 6 หมวดที่ 7 หมวดที่ 8 และส่วนที่ 9 หมวดที่ 1 

หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดท่ี 4 หมวดท่ี 5 และหมวดที่ 6 ซึ่ง 

ในทางปฏิบัติเมื่อผู้มาร้องขอใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 

หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ก็จะออกตรวจสถานที ่

ประกอบการ โดยหลักเกณฑ์ในการตรวจคุณสมบัติของสถานที่ 

ประกอบการต้องอาศัยพระราชบัญญัติอื่นมาเทียบเคียง เช่น  

พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2533 ประกาศกรมควบคุม 

มลพิษ หรือ กฎกระทรวง กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ 

ในการควบคุมกิจการสะสมวัตถุหรือของท่ีชำารุด ใช้แล้ว หรือ 

เหลือใช้ เป็นต้นโดยเฉพาะในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ หากบุคคลใดต้องการประกอบกิจการขายทอดตลาด

หรือค้าของเก่าที่เข้าข่ายประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งเห็นควรให้มีการระบุคุณสมบัต ิ

ของสถานทีป่ระกอบการขายทอดตลาดและค้าของเก่าไว้โดยแจ้งชดั

เพื่อจะได้มิต้องนำาบทบัญญัติในกฎหมายอื่นมาเทียบเคียง

 4. ปัญหาเร่ืองใบอนุญาตเฉพาะตัวและการหมดอายุของ 

ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า กรณีตามความใน 

พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค ้าของเก ่า  

พ.ศ.2474 บทบัญญัติมาตรา 11 “กำาหนดให้ใบอนุญาตตาม 

พระราชบัญญัตินี้เป็นใบอนุญาตเฉพาะตัว โอนกันไม่ได้ และ 

สมบูรณ์เพียงวันที่ 31 ธันวาคมทุกปี” เนื่องด้วยกฎหมายเห็นว่า 

การขายทอดตลาดและค้าของเก่าเป็นอาชีพเฉพาะที่รัฐต้อง 

การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด การที่กำาหนดให้ใบอนุญาตขายทอด 

ตลาดหรือค้าของเก่าเป็นใบอนุญาตเฉพาะตัว โอนไม่ได้ และ 

ไม่เป็นมรดกตกทอดยังทายาทเช่นน้ี เม่ือผู ้ได้รับใบอนุญาตได ้

เสียชีวิตลง เป็นผลให้กิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าดังกล่าว 

ต้องยุติลง หากทายาทดำาเนินกิจการดังกล่าวต่อไปก็จะเป็นการขาย 

ทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต บทบัญญัติมาตรา 

12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า   

พ.ศ. 2474 ได้กำาหนดโทษทางอาญาในกรณีขายทอดตลาดหรือ 

ค้าของเก่าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ไว้ดังน้ี มาตรา 12 ความว่า 

“ผู้ใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยไม่ได้รับใบ 

อนุญาตหรือประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าภายหลัง 

ที่ได้มีคำาส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 9 ต้องระวางโทษ 

จำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ” 

อีกทั้งกรณีที่บทบัญญัติมาตรา 11 พระราชบัญญัติควบคุมการขาย 

ทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 กำาหนดให้ใบอนุญาตเป็น 

ใบอนุญาตเฉพาะตัวไม่สามารโอนกิจการดังกล่าวให้ผู ้อื่นได้ 

เม่ือผู้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าไม่ประสงค์ 

จะดำาเนินกิจการดังกล่าวต่อ จึงไม่สมารถโอนขาย หรือยกให้บุคคล 

อื่นได้ ต้องยกเลิกกิจการแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งหากต้องยกเลิก 

กิจการก็จะส่งผลให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการดังกล่าวต้องอยู่

ในภาวะตกงานสูญเสียรายได้  

 กรณีที่ใบอนุญาตมีอายุสมบูรณ์เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 

ของทุกปี กล่าวคือ ไม่ว่าใบอนุญาตดังกล่าวจะเริ่มต้นใช้วันใด 

ของปี แต่ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าทุกรายจะหมด 

อายุลงพร้อมกันในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เนื่องจากกฎหมาย 

ต้องการควบคุมการขายทอดตลาดแลค้าของเก่าอย่างต่อเนื่อง 

จงึกำาหนดให้ต้องมกีารต่อใบอนญุาตทกุปี มไิด้มกีารนบัวนัหมดอายุ 

ของใบอนุญาตไปอีก1ปีโดยนับจากวันแรกของการได้รับใบอนุญาต 

เฉกเช่นใบอนุญาตอื่นทั่วไป ก่อให้เกิดปัญหาการขายทอดตลาด 

โดยไม่มีใบอนุญาต เน่ืองจากเม่ือผู้ประสงค์จะมาขอใบอนุญาต 

เห็นว่าวันที่ตนจะได้รับใบอนุญาตนั้นสามารถใช้ได้อีกไม่กี่วันก็จะ 

หมดอายุลง ก็จะทำาการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าไปโดยไม่ขอ 

ใบอนญุาต เพราะไม่อยากเสยีค่าธรรมเนยีมรายปีในการขอใบอนญุาต 

ดังกล่าว และบางกรณีที่ใบอนุญาตหมดอายุลง แต่ผู้ประกอบการ 

ขายทอดตลาดหรือค้าของเก่ากลับไม่มาต่อใบอนุญาต เลือกท่ีจะ 

ขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยที่ใบอนุญาตหมดอายุ เนื่องจาก 

เหน็ว่าอตัราโทษปรบักรณไีม่ต่อใบอนญุาตเมือ่เทยีบกบัค่าธรรมเนยีม 

รายปีในการขอใบอนุญาตนั้นคิดเป็นมูลค่าที่น้อยกว่า จึงเป็นช่องว่าง 

ให้ผู้ประกอบการซึ่งควรแก่การปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 

12 ทวิในเรื่องการกำาหนดอัตราโทษ และยังทำาให้รัฐสูญเสียรายได้ 

จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในการออกใบอนุญาตและ 

การเรียกเก็บภาษีอีกด้วย

 5. ปัญหาการกำาหนดให้ยืน่คำาขอใบอนญุาตขายทอดตลาด 

และค้าของเก่าด้วยตนเอง กรณีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

การควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2533 หมวด 1  

เรื่องการอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ข้อ 6 กำาหนดให้   

“ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า ให้ยื่น 

คำาร้องขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าต่อเจ้าพนักงาน 

ผู้ออกใบอนุญาต ผู้ขอต้องย่ืนคำาขอใบอนุญาตด้วยตนเอง จะมอบ 

ผู้ใดทำาการแทนไม่ได้” หากเทียบเคียงกรณีการขอจดทะเบียน 

พาณิชย์ของบุคคลผู ้ประกอบพาณิชยกิจตามพระราชบัญญัติ 

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 การขอจดทะเบียน 

พาณิชย์ของบุคคลผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถมอบอำานาจให้ 
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บุคคลอื่นทำาการแทนได้ การจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบ 

พาณิชยกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมสถิติและ 

ทราบหลักฐานของผู้ประกอบการพาณิชยกิจท่ีถูกต้องเชื่อถือได้  

และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือส่งเสริมด้านการพาณิชย์และ 

การอุตสาหกรรมรวมท้ังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 

ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น รวมถึงผู ้ประกอบการพาณิชยกิจสามารถใช้ 

ทะเบยีนพาณชิย์เป็นหลกัฐานทางการค้าได้  การทีร่ะเบยีบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

พ.ศ. 2533 กำาหนดให้ผู้มาขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้า 

ของเก่าต้องมายืน่คำาร้องขอใบอนญุาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นกรณีการร้องขอใบอนุญาตขายทอดตลาด 

และค้าของเก่าเป็นครั้งแรก หรือกรณีต่อใบอนุญาตก็ไม่สามารถ 

มอบอำานาจให้ผู้อื่นมาดำาเนินการแทนได้เช่นกัน จึงเป็นการกำาหนด 

เงื่อนไขให้แก่ประชาชนเกินความจำาเป็น ไม่อำานวยความสะดวก 

ให้แก่ประชาชนที่ประสงค์มาร้องขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและ 

ค้าของเก่า กลับทำาให้ประชาชนหลีกเลี่ยงมาขอใบอนุญาตด้วยเหตุ 

ยุ ่งยากในระบบขั้นตอน และเกิดปัญหาการขายทอดตลาดและ 

ค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมา ทำาให้รัฐไม่สามารถควบคุม 

ดูแลการขายทอดตลาดและค้าของเก่าได้อย่างท่ัวถึง อีกทั้งยัง 

ทำาให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในการใช ้

ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าอีกด้วย

 6. ปัญหาเรื่องการไม่ได้มีการกำาหนดให้แสดงป้ายเตือนว่า 

เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคนิยมสินค้ามือ

สองเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเสื้อผ้าและรองเท้าเนื่องจากมีราคาที่ถูกหาก

เทียบกับสินค้ามือหนึ่งประเภทเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่นำาเข้า

จากต่างประเทศมรีปูแบบทีห่ลากหลาย  จนบางครัง้ผูบ้รโิภคอาจลมื 

คำานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่าง ๆ 

ที่อาจปะปนมากับรองเท้าและเสื้อผ้ามือสอง จากข้อมูลของกรม

ศุลกากร มีปริมาณการนำาเข้าเสื้อผ้าท่ีใช้แล้วหรือของอ่ืนที่ใช้แล้ว 

ประมาณ 19 ล้านกิโลกรัมต่อปี ในการขนสินค้าต้องอัดรวมกัน 

มาเป็นกระสอบใหญ่ผู้บริโภคไม่อาจทราบที่มาของสินค้าดังกล่าว 

ว่ามาจากที่ใดบ้าง และเม่ือนำามาวางขายผู้บริโภคมักมองเพียงว่า 

เป็นสินค้าสภาพดีราคาถูก ไม่ทราบถึงภัยท่ีอาจมากับเสื้อผ้าและ 

รองเท้ามือสอง อีกทั้งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด

และค้าของเก่า พ.ศ. 2474 มิได้กำาหนดให้มีป้ายแสดงเตือนว่าเป็น 

สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ณ สถานท่ีทำาการขายทอดตลาดและค้าของ 

เก่าไว้แต่อย่างใด 

ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาขอเสนอแนะว่า   

 1.) ให้แก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด

และค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 โดยให้แยก กฎหมาย เกี่ยวกับ 

การควบคุมขายทอดตลาดเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะออกจาก 

การควบคุมการค้าของเก่า และนำาร่างในกฎกระทรวงกำาหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554   

หมวด 5 ข้อ18 ในเรื่องการป้องกันการสมยอมประมูลมาแก้ไข 

เพิ่มเติม และบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ในส่วน 

ของหลักเกณฑ์และวิธีการป้องกันการสมยมประมูล กฎกระทรวง 

กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด 

พ.ศ. 2554 หมวด 5 ข้อ 18 ได้กำาหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมี 

อำานาจในการควบคุมและป้องกันให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วย 

ความถูกต้องเป็นธรรม ป้องกันมิให้มีการสมยอมในการเสนอราคา 

หรือการกระทำาใดที่ทำาให้เสียความยุติธรรมทั้งในการดำาเนินการ 

ของเจ้าพนักงานบังคับคดีและในการขายทอดตลาด หากมีบุคคล 

ผู้เข้าเสนอราคาหรือผู้ที่อยู่ในห้องขายทอดตลาดมีพฤติการณ์ใดที ่

เข้าข่ายการสมยอมประมูลหรือกระทำาการใดที่ทำาให้การขายทอด 

ตลาดไม่ถูกต้องเกิดความไม่เป็นธรรม ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมี 

อำานาจสั่งให้ผู้นั้นออกจากห้องขายทอดตลาดได้ทันที และยังให้

อำานาจเจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถปฏิเสธการเสนอราคาของ 

บุคคลผู้นั้นได้อีกด้วย ผู้วิจัยเห็นควรนำาร่างในกฎกระทรวงมหาดไทย 

ดังกล่าวมาแก้ไข เพิ่มเติม และบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติควบคุม 

การขายทอดตลาดและค้าของเก่าพุทธศักราช 2474 เพื่อให ้

การขายทอดตลาดโดยเอกชนมีมาตรการควบคุมดูแลการสมยอม 

ประมูลที่มีประสิทธิภาพต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย                                                                                                                      

 2.) ให้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมการขาย 

ทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 บทบัญญัติมาตรา 6(3)  

โดยเพิ่มเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาแก่บุคคลที่เคยต้องโทษอาญาตามที ่

ระบุในมาตรา 6(3) โดยกำาหนดให้บุคคลผู้เคยต้องโทษจำาคุกตาม 

กฎหมายลักษณะอาญาในส่วนที่ 5 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่  

7 หมวดที่ 8 และส่วนที่ 9 หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 และหมวดที่ 6 (ความผิดเกี่ยวกับการปลอม 

และการแปลง,ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา, ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา 

แสตมป์และตั๋ว, ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร, ความผิดเกี่ยวกับการค้า, 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์, ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์, 

ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์, 

ความผิดฐานฉ้อโกง, ฐานยักยอก, ความผิดฐานรับของโจร) เมื่อ 

พ้นโทษมาเป็นระยะเวลา 5 ปีบริบูรณ์แล้ว สามารถมาขอออก 

ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าได้ มิใช่จำากัดสิทธิในการ 

ขอใบอนุญาตค้าของเก่าและขายทอดตลาดไปโดยถาวรเฉกเช่น 

ปัจจุบัน เพื่อเป็นการลดปัญหาการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า 

มิลิณ มานะปัญญา
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โดยไม่มีใบอนุญาตของเอกชน และยังช่วยให้รัฐไม่ต้องสูญเสียราย

ได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในการขอออกใบอนุญาต อีกทั้ง

รัฐยังไม่ต้องสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีอีกด้วย

 3.) ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องคุณสมบัติของสถานที่ 

ที่ใช้ประกอบการขายทอดตลาดและค้าของเก่า กำาหนดให้มีการ 

กำาหนดคุณสมบัติของสถานที่ประกอบการณ์ไว้โดยชัดเจนใน 

พระราชบัญญัติ โดยนำาหลักเกณฑ์และวิธีการ และมาตรการใน 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 8 มาเป็น 

แนวทางในการปรบัปรงุแก้ไขเพือ่ให้การควบคมุสถานทีป่ระกอบการ 

ขายทอดตลาดหรอืค้าของเก่า มคีวามมัน่คงแขง็แรง ความปลอดภัย  

มีระบบการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กล่าวคือ ให้มีการกำาหนดประเภท 

ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคาร 

หรือสถานที่ ๆ จะประกอบการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า 

โดยตัวอาคารที่จะใช้เป็นสถานท่ีประกอบการต้องก่อสร้างโดยใช้ 

วัสดุที่ได้มาตรฐาน ตัวอาคารสามารถรับนำ้าหนัก มีความต้านทาน 

ความคงทนของอาคารและพื้นดินท่ีรองรับอาคาร มีการติดตั้ง 

ระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เครื่องกล ความปลอดภัยเกี่ยวกับ 

อัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอื่น และมีมาตรการป้องกันอันตราย 

เมื่อมีเหตุชุลมุนวุ ่นวาย มีการกำาหนดแบบของห้องนำ้าห้องส้วม 

จำานวนของห้องนำ้าและห้องส้วมต้องได้มาตรฐานเพียงพอต่อ 

จำานวนพนักงานของสถานท่ีประกอบการน้ัน ๆ ในการประกอบ 

กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ควรกำาหนดให้มกีารจดัการเกีย่วกบั 

สภาพแวดล้อมของอาคารที่ใช้ประกอบการ เพื่อป้องกันผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบการจัดแสงสว่าง โดยกำาหนดให้สถานที่ 

ประกอบการต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอแก่การประกอบกิจการ 

มกีารควบคมุและป้องกนัการเกดิมลภาวะทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ควรมีการระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศภายในตัว 

อาคารที่ดี จัดให้มีระบบควบคุมกลิ่นเหม็น ไม่ให้มีกลิ่น แมลง และ 

พาหะนำาโรค เพื่อป้องกันปัญหารบกวนด้านสุขภาพอนามัยของ 

พนักงานและชุมชนข้างเคียง จัดให้ระบบป้องกัน ควบคุม บำาบัด 

และกำาจัดมลพิษทางอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และเหตุรำาคาญ 

อื่นๆที่เกิดจากการปฏิบัติงานหรือประกอบกิจการให้เป็นมาตรฐาน 

ควบคุมของเสียหรือเหตุรำาคาญดังกล่าว อีกทั้งจัดให้มีระบบ 

การระบายนำ้าที่ดีไม่มีนำ้าท่วมขังบริเวณสถานท่ีประกอบการอันจะ 

ทำาให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่าง ๆ จัดให้มีระบบป้องกัน  

ควบคุม และจำากัดมลพิษทางนำ้าโดยให้มีการบำาบัดนำ้าเสีย และ 

การระบายนำ้าที่เหมาะสม ไม่มีนำ้าท่วมขัง ในกรณีท่ีมีการระบาย 

นำ้าลงสู่แหล่งนำ้าสาธารณะ ควรกำาหนดให้มีการกำาจัดขยะมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูลที่เป็นระบบได้มาตรฐาน มีตะแกรงสำาหรับดักขยะ 

มูลฝอยและมีการดูแลไม่ให้เกิดการอุดตัน ทางด้านสภาพภูมิทัศน์ 

ควรกำาหนดให้มีการจัดทำาแนวกำาแพง หรือรั้วรอบบริเวณสถาน 

ประกอบการ เพื่อเป็นแนวฉนวนปิดกั้นทิศทางลมและเสียงตาม 

ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ หรืออาจกำาหนดให้มีการปลูกต้นไม้ 

โดยรอบบริเวณสถานประกอบการเพ่ือบดบังหน้างานและสภาพพืน้ที่ 

ที่ขัดกับทัศนียภาพ

 4.) ให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการขาย

ทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 มาตรา 11 จากเดิม 

บทบัญญัติมาตรา 11 กำาหนดให้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

เป็นใบอนุญาตเฉพาะตัว โอนกันไม่ได้ และสมบูรณ์เพียงวันท่ี 31 

ธันวาคมทุกปี เป็นเหตุให้เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตเสียชีวิตลง กิจการ 

ดังกล่าวจึงต้องยกเลิก ทายาทมิสามารถเข้าดำาเนินกิจการต่อได้   

หรือ หากกรณีทายาทดำาเนินกิจการดังกล่าวต่อก็จะถือเป็นการ

ขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งกรณีที่ม ี

การโอนขายกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า  ซึ่งตามหลักของ 

กฎหมายแล้วเม่ือผู้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า 

ไม่ประสงค์จะประกอบกจิการดงักล่าวต่อไป ผูร้บัใบอนญุาตต้องแจ้ง 

การขอเลิกการประกอบกิจการก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมทั้ง 

นำาใบอนุญาตเดิมส่งคืนด้วย และให้เจ้าหน้าที่แจ้งนายทะเบียน 

ทราบเพื่อจำาหน่ายช่ือออกจากทะเบียนควบคุม ในระหว่างท่ีมีการ

โอนขายกิจการและผู้รับโอนกิจการยังมิได้ทำาการขอใบอนุญาต 

ขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการกำาหนดให้ 

อำานาจรัฐสามารถดูแลจัดการกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

เป็นการชั่วคราว ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน เพื่อให้กิจการดังกล่าว 

สามารถดำาเนินต่อไปได้มิต้องหยุดชะงัก โดยหน่วยงานท่ีเป็นผู้ 

ออกใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าเป็นผู้เข้ามาดูแล คือ 

กระทรวงมหาดไทย  ในระหว่างทีร่ฐัเข้ามาดแูลกจิการขายทอดตลาด 

และค้าของเก่าเป็นการชั่วคราว ให้ทายาทผู้ได้รับมรดกกิจการขาย 

ทอดตลาดหรือค้าเก่า หรือ ผู้รับโอนกิจการทำาการยื่นคำาร้องขอมี

ใบอนุญาตขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าแล้วแต่กรณีให้เรียบร้อย 

เป็นการลดปัญหาการว่างงานของลูกจ้างในกิจการดังกล่าวด้วย 

โดยอาศัยหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ 

ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

พ.ศ. 2472 บทบัญญัติมาตรา 6 ได้กำาหนดไว้ คือ 

 (1) มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 (2) มีความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้

 (3) เป็นผูท้ีไ่ม่เคยต้องโทษจำาคกุตามกฎหมายลกัษณะอาญา  

ภาค 2 ส่วนที่ 5 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7 หมวดที่ 8 และ 

ส่วนที่ 9 หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5  

และหมวดที่ 6  

 ให้มีการแก้เรื่องระยะเวลาในการใช้ใบอนุญาต โดยให้ม ี

การเริ่มนับระยะของใบอนุญาตดังกล่าวในวันที่ผู้มาขอใบอนุญาต 

ได้รับใบอนุญาตไปเป็นเวลาหนึ่งปี โดยส้ินสุดในวันและเดือนที่ได้ 

รับใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าของปีถัดไป มิใช่ให้ใบ 

มิลิณ มานะปัญญา
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อนุญาตต้องหมดอายุในวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อไม่ให้มี 

ความเลื่อมลำ้าในด้านความเสอมภาคของเวลา เช่นนี้รัฐยังคง 

สามารถดูแลกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่าได้อย่างใกล้ชิด 

ต่อเนื่องตามเจตนารมณ์กฎหมาย อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาการ 

ประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่าโดยไม่มีใบอนุญาต 

อีกด้วย และผู ้วิจัยเห็นควรให้มีการแก้ไขอัตราโทษปรับตาม 

บทบัญญัติมาตรา 12 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขาย 

ทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 กรณีขายทอดตลาด 

หรือค้าของเก่าโดยไม่มีใบอนุญาต และกรณีท่ีผู้ทอดตลาดและค้า 

ของเก่าได้เสียค่าปรับเนื่องจากใบอนุญาตขาดต่ออายุแล้วแต่ก็ยัง 

ขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าต่อไปโดยไม่ยอมไปดำาเนินการขอ 

ต่ออายุใบอนุญาต กลับยอมที่จะเสียค่าปรับเรื่อยไปเป็นระยะ ๆ 

ตลอดปี ซึ่งเมื่อคำานวณค่าปรับแล้วถึงอย่างไรก็น้อยกว่าค่าธรรมเนียม 

ต่ออายุใบอนุญาต จึงเห็นควรมีการแก้ไขอัตราโทษปรับกรณีขาย 

ทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยการขาดต่อใบอนุญาตให้มีความ 

เหมาะสม เพือ่ไม่ให้เป็นช่องว่างให้ผูป้ระกอบกจิการขายทอดตลาด 

และค้าของเก่าได้ต่อไป

 5.) ให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2533    

หมวด 1 เรื่องการอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ข้อ 6 

ที่กำาหนดให้ “ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้า 

ของเก่า ให้ยื่นคำาร้องขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ผู ้ขอต้องยื่นคำาขอใบอนุญาต 

ด้วยตนเอง จะมอบผู้ใดทำาการแทนไม่ได้” โดยกำาหนดให้บุคคล 

ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าสามารถ 

มอบอำานาจให้บุคลอื่นมายื่นคำาร้องขอแทนตนได้ เพื่อไม่เป็นการ 

กำาหนดเงื่อนไขให้แก่ประชาชนเกินความจำาเป็น และอำานวยความ 

สะดวกให้แก่ประชาชนท่ีประสงค์มาร้องขอใบอนุญาตขายทอด 

ตลาดและค้าของเก่า ช่วยลดปัญหาความยุ่งยากในขั้นตอนการมา 

ยื่นร้องขอใบอนุญาต และเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนหลีกเลี่ยง 

การมาร้องขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าด้วยเหต ุ

ยุ่งยากในระบบขั้นตอน อีกท้ังการท่ีประชาชนมีใบอนุญาตขาย 

ทอดตลาดและค้าของเก่ายังช่วยให้รัฐสามารถตรวจสอบและ 

ควบคุมดูแลการ ขายทอดตลาดและค้าของเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้รัฐมิต้องสูญเสียรายได้จากการจัดเจ็บค่า 

ธรรมเนียมรายปีในการออกใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของ 

เก่าอีกด้วย

 6.) ให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการขาย 

ทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 โดยควรให้มีการกำาหนดให ้

ผู้ขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าประเภทเสื้อผ้าและรองเท้ามือสอง 

ควรจัดให้มีป้ายแสดงเตือนว่าเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ณ สถานที่ 

ขายทอดตลาด หรือ ณ สถานที่ทำาการค้าของเก่า เพื่อเป็นการเตือน 

ให้ผู้บริโภคสินค้าได้ทราบถึงผลเสียหากบริโภคสินค้าดังกล่าว และ 

ควรมีการกำาหนดให้ผู้ค้าที่จำาหน่ายสินค้ามือสองประเภทเสื้อผ้า 

และรองเท้าสอง มีการจัดวางสินค้าดังกล่าวบนแผงขาย หรือวัตถุที่ 

สูงกว่าพื้นไม่ตำ่าว่า 60 เซนติเมตร กรณีรองเท้ามือสองควรกำาหนด 

ให้ผู้ค้าต้องวางสินค้าบนแผงสินค้าหรือวัตถุที่สูงกว่าพื้นไม่ตำ่ากว่า 

30 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ ่นละอองและแมลงชนิด 

ต่าง ๆเ ข้าไปอาศัยอยู่ในเสื้อผ้าและรองเท้าได้  

เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค ้าของเก ่า 

 พ.ศ. 2474

กฎกระทรวงกำาหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการขายทอด 

 ตลาด พ.ศ.2554

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

มิลิณ มานะปัญญา
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ปัจจัยการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่มีผลต่อความสำาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี

Factor of the preparation of personnel for The Achievement of Quality

Assurance of Private Technological Vocational Education Colleges Under

The Office of The Private Education Commission in Chonburi Province.

จิราภรณ์   กันทะไชย, พงศ์เทพ  จิระโร   สมศักดิ์  ลิลา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการมีส่วนร่วม 

ของบุคลากร 2)ศึกษาความสำาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร 3) ศึกษาปัจจัยการเตรียมความพร้อม 

ของอาจารย์ ผู้บริหาร ผู้เรียนที่มีผลต่อความสำาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร 4) สร้างสมการ 

ทำานายความสำาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน สังกัด 

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย อาจารย์ จำานวน 198 คน ผู้บริหาร จำานวน 

90 คน และนักเรียนจำานวน 400 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเก็บข้อมูลระหว่าง กันยายน-พฤศจิกายน 2556  

 ผลการวิจัยพบว่าอาจารย์ ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการทำางาน, ทัศนคติ, ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร, ภาวะผู้นำาทางวิชาการ, บรรยากาศ 

ขององค์การ, ความตระหนัก, อยู่ในระดับมากและมีความรู้ในระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับคะแนน 80 - 100 ซึ่ง 

คิดเป็นร้อยละ 42.70 ผู้เรียนมีความตระหนัก, ทัศนคติ และมีความรู้ในระบบของการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับคะแนน  

80 - 100 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75.00 และมีทัศนคติ, ความตระหนักอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Enter Multiple  

Regression Analysis) พบว่าปัจจัยการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ด้านความตระหนักมีผลต่อความสำาเร็จในการประกันคุณภาพ 

การศึกษา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปัจจัยการเตรียม ความพร้อมของผู้บริหารด้านด้านความตระหนักมีผลต่อความสำาเร็จ 

ในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้านทัศนคติ และ 

ความตระหนักมีผลต่อความสำาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ :   การเตรียมความพร้อม / การประกันคุณภาพการศึกษา

จิราภรณ์   กันทะไชย, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา
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Abstract
 The purposes of this study were 1) to study the employees’ preparation for educational quality assurance,  

2) to study the achievement of educational quality assurance in term of employees’ participation, 3) to study 

the preparation factors of instructors, executive, students that affected educational quality assurance in  

employees’ participation, and 4) to create forecast equation for the achievement of educational quality  

assurance in employees’ participation of private technological vocational education colleges under the office 

of the  private education commission in Chonburi province. The sample population of this study were 198 

instructors, 90 executives, and 400 students (N=688). The research instrument used for data collection was a 

questionnaire. Data was collected from September to November, 2013.

 The research findings were as follows : Instructors and executives had working motivation, attitude,  

executive leadership, academic leadership, organization environment, and awareness factors were all at a  

high level. Moreover, in the range of 80-100, 42.70% of instructors and executives possessed knowledge in 

 educational quality assurance system. 75.00 % of students had awareness, attitude, and knowledge in educational  

quality assurance system; moreover, awareness and attitude were all at a high level. The achievement of  

educational quality assurance in employees’ participation was at the high level. The result of enter multiple  

regression analysis as follows: Preparation factor of instructors found that organization environment and  

awareness affected the achievement of educational quality assurance. There were also significant differences  

at .05 level. Preparation factor of executives found that awareness affected the achievement of educational  

quality assurance. There were also significant  differences at .05 level. Preparation factors of students found  

that attitude and awareness affected the achievement of educational quality assurance. There were also  

significant differences at .05 levels. 

KEYWORDS : PREPARATION/ QUALITY ASSURANCE.
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บทนำา
 การประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นแนวทางของการประเมนิ

และพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจใน 

คุณภาพของผู้สำาเร็จการศึกษา และเกิดความเชื่อถือในคุณภาพของ 

สถานศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพอใจของ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษาจะต้องดำาเนินการจัดให้มีระบบประกัน 

คุณภาพทั้งภายใน และภายนอก เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้ 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีได้เน้นเครือข่ายความร่วมมือ 

กบัทกุภาคส่วนให้เข้ามาร่วมรบัผดิชอบและมบีทบาทในการจดัการ 

อาชวีศกึษาร่วมกนัมากขึน้(สำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา. 

2552) ด้วยเหตุนี้การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นแนวทาง 

ของการประเมินและพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

เกิดความมั่นใจในคุณภาพของผู้สำาเร็จการศึกษา และเกิดความ 

เชื่อถือในคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงนอกจากตอบสนองต่อความ 

ต้องการและความพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้องแล้ว การจัดการเรียน 

การสอนจะต้องสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการจัดการ 

ศึกษาที่ได้กำาหนดไว้ ในหลักสูตร และโดยเหตุท่ีการอาชีวศึกษา 

เป็นผู้ผลิตแรงงานโดยตรงให้กับสถานประกอบ ดังน้ัน การได้รับ 

ความเชือ่ถอืจากชมุชน ผูป้กครอง และนกัเรยีนจงึเป็นสิง่ทีท่กุสถาน 

ศึกษามีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง

 จากความสำาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยการ 

เตรยีมความพร้อมของบคุลากรทีม่ผีลต่อความสำาเรจ็ในการประกนั 

คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน 

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด 

ชลบรีุ เพือ่จะได้นำาผลการศกึษามาเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาระบบ 

ประกันคุณภาพและจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมความพร้อม 

และยังกระตุ้นให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้มี 

การพัฒนาอย่างสมำ่าเสมอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและนำา 

เอาไปใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษาศึกษาในจังหวัดชลบุรี ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของบุคลากรใน 

การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี

 2. เพือ่ศกึษาความสำาเรจ็ในการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรของวทิยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 

เอกชน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

จังหวัดชลบุรี

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยการเตรียมความพร้อมของอาจารย ์

ผู้บริหาร ผู้เรียน ที่มีผลต่อความสำาเร็จในการประกันคุณภาพ 

การศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ 

ศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี

 4.  เพื่อสร้างสมการทำานายความสำาเร็จในการประกัน 

คุณภาพการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรของวิทยาลัย 

เทคโนโลยอีาชีวศึกษาเอกชน สังกดัสำานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิ 

การศึกษาเอกชน  จังหวัดชลบุรี

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ด้านเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้มุ ่งศึกษาถึงความสำาเร็จใน 

การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร  

(Achievement) จากผลการประเมิน สมศ.และการเตรียม 

ความพร้อมใน ด้านแรงจูงใจในการทำางาน ทัศนคติ การมีส่วนร่วม 

ในการประกันคุณภาพ ความตระหนัก บรรยากาศขององค์การ 

 2. ด้านประชากร ได้แก่ อาจารย์ ผูบ้รหิาร ผูเ้รยีน ในวทิยาลยั 

เทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี มีทั้งหมด 3 เขตพื้นท่ี 

การศึกษา จำานวน  22 วิทยาลัยฯ แบ่งออกเป็น อาจารย์ จำานวน  

1,457 ผู้บริหาร จำานวน 110 คน ผู้เรียนจำานวน 32,908 คน

 3. ด้านกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้เรียน 

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี กำาหนด 

หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ (Krejcie and Morgan. 

1970 : 608 อ้างถึงในพงศ์เทพ จิระโร.2555 หน้า 12 - 13)   

จำานวน 18 วิทยาลัยฯอาจารย์จำานวน 975 คน ผู้บริหาร จำานวน 

90 คน ได ้กลุ ่มตัวอย่างจำานวน 288 คน ผู ้ เรียน จำานวน 

29,796 คน ได้กลุ ่มตัวอย่างจำานวน 400 คนสุ่มแบบแบ่งชั้น  

(Stratified random sampling) โดยกำาหนดโรงเรียนเป็นช้ัน 

จากนั้นกำาหนดสัดส่วนแต่ละโรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของ อาจารย์ ผู้บริหาร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชี ว ศึกษาเอกชน สังกัดสำ านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี ได้ค่า 

ความเที่ยงของแบบประเมินเท่ากับ .908

  2. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้เรียนที่กำาลังศึกษา 

ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน 

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด 

ชลบุรี ได้ค่าความเที่ยงของแบบประเมินเท่ากับ .878
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 3. แบบสัมภาษณ์ เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมของ

บคุลากรทีม่ผีลต่อความสำาเรจ็ในการประกนัคณุภาพการศกึษาด้าน

การมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยสัมภาษณ์ผู้บริหาร

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. การวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น ใช้สถิตบิรรยาย เพือ่อธบิาย 

ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

สำาเร็จรูป ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิต ิ

บรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ  

นำาเสนอในรูปตารางประกอบคำาบรรยายเป็นรายข้อและโดยรวม

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ 

บุคลากรที่มีผลต่อความสำาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามแต่ละขั้นตอนด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple  

Regression) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ด้วยกลุ่ม 

ตัวแปรพยากรณ์  

สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรในการเตรียม 

ความพร้อมของอาจารย์ทีม่ผีลต่อความสำาเรจ็ในการประกนัคณุภาพ 

การศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร

 1. ตัวแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จในการประกัน 

คณุภาพการศกึษาด้านการมส่ีวนร่วมของอาจารย์วทิยาลยัเทคโนโลยี 

อาชวีศกึษาเอกชน สงักดัสำานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา 

เอกชน จังหวัดชลบุรี จะเห็นว่าปัจจัยท้ัง 3 ด้านมีความสัมพันธ ์

กับความสำาเร็จในระดับที่มาก โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์

พหุคูณเป็น .493 และร่วมกันพยากรณ์กับความสำาเร็จได้ ร้อยละ 

24.30  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณ์  

พบว่า ปัจจัยทั้ง 2 ด้าน สามารถพยากรณ์ความสำาเร็จในการประกัน 

คุณภาพการศึกษาได้ (p-value .054, .006, .000) ปัจจัยที่ส่ง 

ผลทางบวก คือ แรงจูงใจในการทำางาน (moti), บรรยากาศของ 

 

 

 2. เพื่อศึกษาความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาดานการมีสวนรวมของบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุร ี

 3. เพื่อศึกษาปจจัยการเตรียมความพรอมของอาจารย ผูบริหาร ผูเรียน ที่มีผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพ
การศึกษาดานการมีสวนรวมของบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุร ี

 4. เพื่อสรางสมการทํานายความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาดานการมีสวนรวมของบุคลากรของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัดชลบุร ี

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ดานเน้ือหาการวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาถึงความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาดานการมีสวนรวมของบุคลากร
(Achievement) จากผลการประเมิน สมศ.และการเตรียมความพรอมใน ดานแรงจูงใจในการทํางาน ทัศนคติ การมีสวนรวม
ในการประกันคุณภาพ ความตระหนัก บรรยากาศขององคการ  
 2. ดานประชากรไดแกอาจารย ผูบริหาร ผูเรียน ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี  มีทั้งหมด 3 เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน  22 วิทยาลัยฯ แบงออกเปน 
อาจารย จํานวน 1,457 ผูบริหาร จํานวน 110 คน   ผูเรียนจํานวน 32,908  คน 
 3. ดานกลุมตัวอยางไดแกอาจารย ผูบริหาร ผูเรียน ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี กําหนดหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ (Krejcie and Morgan.1970 : 

608 อางถึงในพงศเทพ จิระโร.2555 หนา 12 - 13)  จํานวน 18 วิทยาลัยฯอาจารยจํานวน 975 คน  ผูบริหาร จํานวน 90  คน  ได
กลุมตัวอยางจํานวน 288  คน ผูเรียน จํานวน 29,796  คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400  คนสุมแบบแบงชั้น(Stratified random 

sampling) โดยกําหนดโรงเรียนเปนชั้นจากน้ันกําหนดสัดสวนแตละโรงเรียน 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 1. แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลของ อาจารย  ผูบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุร ีไดคาความเที่ยงของแบบประเมินเทากับ .908 
  2. แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลของผูเรียนที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุร ี ไดคาความเที่ยงของแบบประเมินเทากับ .878 
 3. แบบสัมภาษณ เก่ียวกับการเตรียมความพรอมของบุคลากรที่มีผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการมีสวนรวมของบุคลากร โดยสัมภาษณผูบริหาร 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ใชสถิติบรรยาย เพื่ออธิบายลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยางดวยสถิติบรรยาย ไดแก คาเฉล่ียเลขคณิต คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และรอยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยายเปนรายขอและโดยรวม 
 2. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเตรียมความพรอมของบุคลากรที่มีผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามแตละขั้นตอนดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อสรางสมการพยากรณตัวแปร
เกณฑดวยกลุมตัวแปรพยากรณ   
 

สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 1  คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรในการเตรียมความพรอมของอาจารยที่มีผลตอ          
               ความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาดานการมีสวนรวมของบุคลากร 

ช่ือตัวแปร B SE β t P 

Constant .575 .540  1.065 .288 
 

 

แรงจูงใจในการทํางาน     (moti) .234 .120 .123 1.941 .054 

บรรยากาศขององคการ     (orc) .218 .078 .184 2.794* .006 

ความตระหนัก  (awr) .388 .069 .370 5.617* .000 

R = .493                                                    R2 = .243               F = 20.774*          P = .000 
SEest = .31826                                            a = .575 

a.Dependent Variable: : การมีสวนรวมของบุคลากร (cor) 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 1.  ตัวแปรพยากรณที่สงผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาดานการมีสวนรวมของอาจารยวิทยาลัย
เทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี จะเห็นวาปจจัยทั้ง 3 ดาน
มีความสัมพันธกับความสําเร็จในระดับที่มาก โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเปน .493 และรวมกันพยากรณกับ
ความสําเร็จได รอยละ 24.30  เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณ พบวา ปจจัยทั้ง 2 ดาน สามารถ
พยากรณความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาได (p-value .054 , .006 , .000) ปจจัยที่สงผลทางบวก คือ แรงจูงใจ
ในการทํางาน (moti) , บรรยากาศขององคการ(orc) , ความตระหนัก (awr) ซ่ึงสงผลทางบวก สวนปจจัยดานแรงจูงใจในการ
ทํางาน(moti) ไมสามารถพยากรณความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาได เขียนสมการพยากรณ ไดดังน้ี 

 𝑌�= .575 + .234 (แรงจูงใจในการทํางาน) + .218 (บรรยากาศขององคการ) + .388 (ความตระหนัก) 
 
ตารางที่ 2  คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรในการเตรียมความพรอมของผูบริหารที่มีผลตอ          
               ความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาดานการมีสวนรวมของบุคลากร 
 
ช่ือตัวแปร B SE β t P 

Constant .893 .683  1.307 .195 

แรงจูงใจในการทํางาน     (moti) .304 .165 .179 1.837 .070 

บรรยากาศขององคการ     (orc) -.005 .101 -.005 -.048 .962 

ความตระหนัก  (awr) .426 .092 .440 4.623* .000 

R = .493                                                  R2 = .259                   F = 10.003*        P = .000 
SEest = .31280                                           a = .893 

a.Dependent Variable: ดานการมีสวนรวมของบุคลากร (cor)  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 2. ตัวแปรพยากรณที่สงผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาดานการมีสวนรวมของผูบริหารวิทยาลัย
เทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี จะเห็นวาปจจัยทั้ง 3 ดาน
มีความสัมพันธกับความสําเร็จในระดับนอย โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเปน .493 และรวมกันพยากรณกับ
ความสําเร็จได รอยละ 25.90  เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณ พบวา ปจจัยทั้ง 3 ดาน สามารถ
พยากรณความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาได (p-value .070 , .962 , .000) ปจจัยที่สงผลทางบวก คือ แรงจูงใจ
ในการทํางาน (moti) , และความตระหนัก (awr) ซ่ึงสงผลทางบวก สวนปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน (moti) ,บรรยากาศ
ขององคการ (orc) , ไมสามารถพยากรณความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาดานการมีสวนรวมของบุคลากร เขียน
สมการพยากรณ ไดดังน้ี 

 𝑌�= .893 + .304 (แรงจูงใจในการทํางาน) - .005 (บรรยากาศขององคการ) + .426 (ความตระหนัก) 

 

 

แรงจูงใจในการทํางาน     (moti) .234 .120 .123 1.941 .054 

บรรยากาศขององคการ     (orc) .218 .078 .184 2.794* .006 

ความตระหนัก  (awr) .388 .069 .370 5.617* .000 

R = .493                                                    R2 = .243               F = 20.774*          P = .000 
SEest = .31826                                            a = .575 

a.Dependent Variable: : การมีสวนรวมของบุคลากร (cor) 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 1.  ตัวแปรพยากรณที่สงผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาดานการมีสวนรวมของอาจารยวิทยาลัย
เทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี จะเห็นวาปจจัยทั้ง 3 ดาน
มีความสัมพันธกับความสําเร็จในระดับที่มาก โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเปน .493 และรวมกันพยากรณกับ
ความสําเร็จได รอยละ 24.30  เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณ พบวา ปจจัยทั้ง 2 ดาน สามารถ
พยากรณความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาได (p-value .054 , .006 , .000) ปจจัยที่สงผลทางบวก คือ แรงจูงใจ
ในการทํางาน (moti) , บรรยากาศขององคการ(orc) , ความตระหนัก (awr) ซ่ึงสงผลทางบวก สวนปจจัยดานแรงจูงใจในการ
ทํางาน(moti) ไมสามารถพยากรณความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาได เขียนสมการพยากรณ ไดดังน้ี 

 𝑌�= .575 + .234 (แรงจูงใจในการทํางาน) + .218 (บรรยากาศขององคการ) + .388 (ความตระหนัก) 
 
ตารางที่ 2  คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรในการเตรียมความพรอมของผูบริหารที่มีผลตอ          
               ความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาดานการมีสวนรวมของบุคลากร 
 
ช่ือตัวแปร B SE β t P 

Constant .893 .683  1.307 .195 

แรงจูงใจในการทํางาน     (moti) .304 .165 .179 1.837 .070 

บรรยากาศขององคการ     (orc) -.005 .101 -.005 -.048 .962 

ความตระหนัก  (awr) .426 .092 .440 4.623* .000 

R = .493                                                  R2 = .259                   F = 10.003*        P = .000 
SEest = .31280                                           a = .893 

a.Dependent Variable: ดานการมีสวนรวมของบุคลากร (cor)  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 2. ตัวแปรพยากรณที่สงผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาดานการมีสวนรวมของผูบริหารวิทยาลัย
เทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี จะเห็นวาปจจัยทั้ง 3 ดาน
มีความสัมพันธกับความสําเร็จในระดับนอย โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเปน .493 และรวมกันพยากรณกับ
ความสําเร็จได รอยละ 25.90  เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณ พบวา ปจจัยทั้ง 3 ดาน สามารถ
พยากรณความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาได (p-value .070 , .962 , .000) ปจจัยที่สงผลทางบวก คือ แรงจูงใจ
ในการทํางาน (moti) , และความตระหนัก (awr) ซ่ึงสงผลทางบวก สวนปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน (moti) ,บรรยากาศ
ขององคการ (orc) , ไมสามารถพยากรณความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาดานการมีสวนรวมของบุคลากร เขียน
สมการพยากรณ ไดดังน้ี 

 𝑌�= .893 + .304 (แรงจูงใจในการทํางาน) - .005 (บรรยากาศขององคการ) + .426 (ความตระหนัก) 

a.Dependent Variable: : การมีส่วนร่วมของบุคลากร (cor)

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

องค์การ (orc), ความตระหนัก (awr) ซึ่งส่งผลทางบวก ส่วนปัจจัย 

ด้านแรงจูงใจในการทำางาน (moti) ไม่สามารถพยากรณ์ความสำาเร็จ 

ในการประกันคุณภาพการศึกษาได้ เขียนสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้

 Υ = .575 + .234 (แรงจูงใจในการทำางาน) +

   .218 (บรรยากาศขององค์การ) +

   .388 (ความตระหนัก)

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรในการเตรียม

ความพร้อมของผูบ้รหิารทีม่ผีลต่อความสำาเรจ็ในการประกนัคุณภาพ

การศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร

^

a.Dependent Variable: ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร (cor) 

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จิราภรณ์   กันทะไชย, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา
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   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558   77

 2. ตัวแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จในการประกัน 

คณุภาพการศกึษาด้านการมีส่วนร่วมของผูบ้รหิารวทิยาลยัเทคโนโลยี 

อาชวีศกึษาเอกชน สงักดัสำานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา 

เอกชน จังหวัดชลบุรี จะเห็นว่าปัจจัยทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์กับ 

ความสำาเร็จในระดับน้อย โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

เป็น .493 และร่วมกันพยากรณ์กับความสำาเร็จได้ ร้อยละ 25.90 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า  

ปัจจัยทั้ง 3 ด้าน สามารถพยากรณ์ความสำาเร็จในการประกัน

คุณภาพการศึกษาได้ (p-value .070, .962, .000) ปัจจัยที่ส่งผล 

ทางบวก คือ แรงจูงใจในการทำางาน (moti), และความตระหนัก 

(awr) ซึ่งส่งผลทางบวก ส่วนปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำางาน 

(moti) ,บรรยากาศขององค์การ (orc), ไม่สามารถพยากรณ ์

ความสำาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการมีส่วนร่วม 

ของบุคลากร เขียนสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้

 Υ = .893 + .304 (แรงจูงใจในการทำางาน) -

   .005 (บรรยากาศขององค์การ) +

   .426 (ความตระหนัก)

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรในการเตรียม

ความพร้อมของผู้เรียนที่มีผลต่อความสำาเร็จในการประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร

a.Dependent Variable: ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร (cor)

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

 

 
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรในการเตรียมความพรอมของผูเรียนที่มีผลตอ       
 ความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาดานการมีสวนรวมของบุคลากร 
 
ช่ือตัวแปร B SE β t P 

Constant 1.008 .253  3.984* .000 

ทัศนคติ (atti) .357 .048 .340 7.469* .000 

ความตระหนัก    (awr)   .318 .054 .268 5.879* .000 

R = .486                                                    R2 = .232                  F = 61.277*     P = .000 
SEest = .3268                                             a = 1.008 

a.Dependent Variable: ดานการมีสวนรวมของบุคลากร (cor) 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 3. ตัวแปรพยากรณที่สงผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาดานการมีสวนรวมของบุคลากรของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี จะเห็นวาปจจัย
ทั้ง 2 ดานมีความสัมพันธกับความสําเร็จในระดับที่มาก โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเปน .486  รวมกันพยากรณกับ
ความสําเร็จได รอยละ 23.60  เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณ พบวา ปจจัยทั้ง 2 ดาน สามารถ
พยากรณความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาได (p-value .000 , .000) ปจจัยที่สงผลทางบวก คือ ทัศนคติ (atti), 
ความตระหนัก (awr) ซ่ึงสงผลทางบวก พยากรณความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาดานการมีสวนรวมของบุคลากร
ได  เขียนสมการพยากรณ ไดดังน้ี 

 𝑌�= 1.008 + .357 (ทัศนคติ) + .318 (ความตระหนัก)  

อภิปรายผล 
 

 1.  การศึกษาความพรอมของอาจารย พบวา การเตรียมความพรอมของอาจารยในการประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการมีสวนรวมของบุคลากร เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา บรรยากาศขององคการ และความตระหนัก สงผลตอ
ความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาดานการมีสวนรวมของบุคลากรซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สกุลรัตน สมบูรณกุล 
(2546) “บรรยากาศองคการที่มีผลตอทัศนคติในอาชีพรับราชการของพนักงานเทศบาลนครราชสีมา” พบวา บรรยากาศ
องคการประกอบดวย โครงสรางขององคการกฎระเบียบขององคการ การไดรับสวัสดิการ ความผูกพันที่มีตอองคการ
ผูบังคับบัญชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความพึงพอใจในงาน อยูในระดับเหมาะสมปานกลางความคิดเห็นที่มีตอทัศนคติใน
อาชีพรับราชการ อยูในระดับเหมาะสมปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา โครงสรางขององคการ กฎระเบียบ               
ขององคการ การไดรับสวัสดิการ ความผูกพันที่มีตอองคการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติในอาชีพรับราชการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.5 และสอดคลองกับ ผาสุข  จินตนวสาร (2549:98 – 100) ไดวิจัยเรื่อง 
แรงจูงใจในการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนชลกันยานุกุล สวนใหญมีแรงจูงใจการทํางานในระดับคอนขางสูงเม่ือพิจารณา
แตละองคประกอบสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 1)องคประกอบที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานและแรงจูงใจการทํางาน
ความสําเร็จของงาน  มีระดับแรงจูงใจการทํางานสูงสุด สวนดานความกาวหนาในตําแหนงงานมีแรงจูงใจการทํางานอยูใน
ระดับคอนขางต่ํา สวนดานอ่ืนๆอยูในระดับคอนขางสูงเรียงลําดับจากสูงไปต่ําไดแก ดานการไดรับความยอมรับนับถือลักษณะ
งานความรับผิดชอบ 2) องคประกอบที่ไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยตรงพบวาดานชีวิตสวนตัวมีระดับแรงจูงใจการทํางาน
สูงที่สุด สวนดานอ่ืนๆอยูในระดับคอนขางสูงเรียงจากลําดับจากสูงไปหาต่ํา ไดแก ดานความม่ันคงในงาน ดานเงินเดือน
สวัสดิการ ดานสภาพการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานนโยบายการบริหารอยูในระดับสูงและดานบังคับบัญชา
มีแรงใจการทํางานอยูในระดับ คอนขางต่ํา 

2.  การเตรียมความพรอมของผูบริหาร พบวา ความตระหนักสงผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการมีสวนรวมของบุคลากรซ่ึงสอดคลองกับ สรกมล  แจมจันทร (2547) ไดทําการศึกษาการประกันคุณภาพใน

 3. ตัวแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จในการประกัน

คุณภาพการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่ง

เสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี จะเห็นว่าปัจจัยทั้ง 2 ด้านมี

ความสัมพันธ์กับความสำาเร็จในระดับที่มาก โดยค่าสัมประสิทธ์ิสห

สัมพันธ์พหุคูณเป็น .486  ร่วมกันพยากรณ์กับความสำาเร็จได้ ร้อย

ละ 23.60  เมือ่พจิารณาค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัพยากรณ์ 

พบว่า ปัจจยัทัง้ 2 ด้าน สามารถพยากรณ์ความสำาเรจ็ในการประกนั

คณุภาพการศกึษาได้ (p-value .000 , .000) ปัจจยัทีส่่งผลทางบวก 

คอื ทศันคต ิ(atti), ความตระหนกั (awr) ซึง่ส่งผลทางบวก พยากรณ์

ความสำาเร็จในการประกนัคณุภาพการศกึษาด้านการมส่ีวนร่วมของ

บุคลากรได้  เขียนสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้

 Υ	 = 1.008 + .357 (ทัศนคติ) +.318 (ความตระหนัก)

อภิปรายผล
 1.  การศึกษาความพร้อมของอาจารย์ พบว่า การเตรียม 

ความพร้อมของอาจารย์ในการประกนัคณุภาพการศกึษาด้านการม ี

ส่วนร่วมของบุคลากร เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บรรยากาศ 

ขององค์การ และความตระหนกั ส่งผลต่อความสำาเรจ็ในการประกนั 

คุณภาพการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรซึ่งสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ สกุลรัตน์ สมบูรณ์กุล (2546) “บรรยากาศองค์การ 

^

^

ที่มีผลต่อทัศนคติในอาชีพรับราชการของพนักงานเทศบาล 

นครราชสีมา” พบว่า บรรยากาศองค์การประกอบด้วย โครงสร้าง 

ขององค์การกฎระเบยีบขององค์การ การได้รบัสวสัดกิาร ความผกูพนั 

ทีม่ต่ีอองค์การผูบ้งัคบับญัชา ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัแิละความพงึพอใจ 

ในงาน อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลางความคิดเห็นที่มีต่อทัศนคต ิ

ในอาชีพรับราชการ อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง ผลการทดสอบ 

สมมติฐานพบว่า โครงสร้างขององค์การ กฎระเบียบ ขององค์การ 

การได้รบัสวสัดกิาร ความผกูพนัทีม่ต่ีอองค์การ ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ  

และความพงึพอใจในงานมคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคตใินอาชพีรบัราชการ 

อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ 0.5 และสอดคล้องกับ ผาสุข  จินตนวสาร  

(2549:98 - 100) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการทำางานของข้าราชการ 

ครูโรงเรียนชลกันยานุกุล ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจการทำางานในระดับ 

ค่อนข้างสูงเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบสามารถสรุปสาระ 

สำาคัญได้ดังนี้ 1) องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและแรงจูงใจ 

การทำางานความสำาเร็จของงาน มีระดับแรงจูงใจการทำางานสูงสุด  

ส่วนด้านความก้าวหน้าในตำาแหน่งงานมีแรงจูงใจการทำางานอยู่ใน 

ระดับค่อนข้างตำ่า ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเรียงลำาดับ 

จากสูงไปตำ่า ได้แก่ ด้านการได้รับความยอมรับนับถือลักษณะงาน 

ความรับผิดชอบ 2) องค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

โดยตรงพบว่าด้านชีวิตส่วนตัวมีระดับแรงจูงใจการทำางานสูงท่ีสุด  

ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเรียงจากลำาดับจากสูงไปหาตำ่า  

จิราภรณ์   กันทะไชย, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา
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ได้แก่ ด้านความมั่นคงในงาน ด้านเงินเดือนสวัสดิการ ด้านสภาพ 

การทำางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบาย 

การบริหารอยู่ในระดับสูงและด้านบังคับบัญชามีแรงใจการทำางาน 

อยู่ในระดับ ค่อนข้างตำ่า

 2. การเตรยีมความพร้อมของผูบ้รหิาร พบว่า ความตระหนกั 

ส่งผลต่อความสำาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการมี 

ส่วนร่วมของบุคลากรซึ่งสอดคล้องกับ สรกมล  แจ่มจันทร์ (2547) 

ได้ทำาการศึกษาการประกันคุณภาพในสถานศึกษาของโรงเรียน 

ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 

ได้มีการดำาเนินการในด้านต่าง ๆ คือ 1) มีการเตรียมการ โดยการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

และมีการมอบหมายงานตาม ความถนัด ส่งเสริมการทำางานร่วม 

กันของบุคลากร และสอดคล้องกับกุญ ชรี  เต็มเปี่ยม (2546)  

ได้ทำาการศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) การเตรียมความพร้อมเพื่อการประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและ 

ด้านกระบวนการมค่ีาเฉลีย่ตำา่สดุ  2) ครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์งาน 

ตำ่ากว่า 10 ปี กับครูที่มีประสบการณ์ทำางาน 10 ปี ขึ้นไป มีการเตรียม 

ความพร้อม เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่างกัน 

อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และสอดคล้องกับสุวจี 

ศิริปัญโญ (2536, อ้างถึงใน สกุลรัตน์ สมบูรณ์กุล, 2546, หน้า 

44-45) และยังสอดคล้องกับสรกมล แจ่มจันทร์ (2547) ได้ทำาการ 

ศึกษาการประกันคุณภาพในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  

สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าด้านปัญหาการดำาเนินงานประกัน

คุณภาพในสถานศกึษาพบว่าบคุลากรไม่ชอบการเปลีย่นแปลง ไม่เหน็ 

ความสำาคัญของข้อมูลสารสนเทศ มีชั่วโมงสอนมาก การจัดทำาแผน 

ขาดความรู้และประสบการณ์ ขาดการรวบรวมข้อมลูเพือ่เขยีนรายงาน  

ปัญหาสำาคญัทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการประกนัคณุภาพในคอื เรือ่งบคุลากร

และกระบวนการทำางาน 

 3. การเตรียมความพร้อมของนักเรียน พบว่า การเตรียม 

ความพร้อมของนักเรียน ในด้านทัศนคติ และความตระหนัก ส่งผล 

ต่อความสำาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ  

กมลวรรณ  ดีเลิศ (2551:95 - 96) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อการเตรยีมความพร้อมในการศกึษาต่อในระบบกลางของนกัเรยีน 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเขตประทุมวัน  

กรุงเทพมหานคร พบว่า  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ 

เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบกลาง 

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  

.01 ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ลักษณะมุ ่งอนาคต สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และ 

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อม 

ในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบกลางของนักเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงลำาดับ 

จากปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปหาปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด ได้แก่  

ลกัษณะมุง่อนาคต การสนบัสนนุของผูป้กครองต่อการศกึษาสอดคล้อง 

กับ ซิมบาโด และ เอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen, 1970  

อ้างถงึใน พรทพิย์ บญุนพิทัธ์ , 2531, หน้า 49) ทีไ่ด้กล่าวถงึทศันคติ 

ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของความรู้ คือส่วนที่เป็นความเชื่อของ 

บุคคลที่เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทั่วไปทั้งที่ชอบ และไม่ชอบ หากบุคคล 

มีความรู้ หรือคิดว่าสิ่งใดดี มักจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น แต่หากมี 

ความรู้มาก่อนว่าสิ่งใดไม่ดี ก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้น

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

 1. ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรนำาผลของการวจิยัไปใช้ในการ 

วางแผน การกำาหนดกลยุทธ์ของการบริหารสถานศึกษาในระดับ 

นโยบายให้มีความชัดเจนในการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท 

ของการประกนัคุณภาพทางการศึกษาสอดคล้องกบัสภาพของสงัคม  

วัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

 นอกจากนี้ควรกำาหนดนโยบายในเชิงปฏิบัติการโดยควรม ี

การระบถุงึภาระงานให้ชดัเจนในแผนปฏบิตังิานประจำาปีของสถาน 

ศึกษาอย่างครอบคลุมทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษารู้ถึงระบบ 

ภาระงานทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาโดยรวมอย่าง 

ทั่วถึงทั้งองค์กร

 2. ผู ้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการ 

วางแผนในการสร้างบรรยากาศในองค์กรแห่งการเรียนรู ้ โดย 

ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาต้องชี้แจงให้บุคลากร 

ภายในสถานศึกษาเห็นถึงความสำาคัญของการประกันคุณภาพ 

การศึกษา ทั้งนี้ในการสร้างบรรยากาศจะต้องมีการกำาหนด 

งบประมาณเพื่อสนับสนุนให้เหมาะสมรวมทั้งการเตรียมวัสดุ  

อุปกรณ์ เครื่องใช้ในสำานักงานที่เอื้อต่อการทำางานของบุคลากร 

อย่างเพียงพอ

 3. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาความรู ้ของบุคลากร 

สายการสอนและสายสนับสนุนซึ่งสามารถทำาได้โดย  

  3.1 การนำาบุคลากรไปศึกษาดูงานยังสถานศึกษาที่มี

การประเมินอยู่ในระดับดีหรือดีมาก ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

ความรูแ้ละความเข้าใจทีส่่งผลต่อการนำาความรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์และ

ปฏิบัติงานได้โดยตรงและถูกต้องตามแนวทางการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่ สมศ.ได้กำาหนดไว้

  3.2 การฝึกอบรมบคุลากรสายการสอนและสายสนบัสนนุ 

การสอนโดยการเชญิวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถจากภายนอก 

มาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยให้บุคลากรได้ฟังการบรรยายและ 

จิราภรณ์   กันทะไชย, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา
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ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจท่ีถูกต้องและไม่คลาด 

เคลื่อนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

 4. สถานศึกษา โดยผู ้บริหารระดับสูงจะต ้องมีการ 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำาคัญของการประกันคุณภาพ 

การศกึษาและสร้างการมส่ีวนร่วมระหว่างสถานศกึษา คร ู- อาจารย์  

นักเรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ และชุมชนท่ีอยู่ในบริเวณ 

ใกล้เคยีงกบัสถานศกึษาให้มคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัการประกนั 

คุณภาพ

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาวจิยัโดยเพิม่พืน้ที ่

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กว้างข้ึน โดยการศึกษาข้อมูลในระดับ

ประเทศ

 2. ควรมีการศึกษาการเตรียมความพร้อมในการประกัน 

คุณภาพการศึกษาที่มีความครอบคลุมในมิติอื่น ๆ ตลอดจนการ 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้สถิติที่สูงขึ้น เช่น การวิเคราะห์พหุระดับ ศึกษา

ปัจจัยเชิงสาเหตุ เป็นต้น เพื่อให้ได้สารสนเทศและรายละเอียดที ่

เป็นประโยชน์มากขึ้น 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Factors that Affected Students’ Public Mind Behavior,

Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin

ศิริสุข  นาคะเสนีย์, ชุลี  ปัญจะผลินกุล, ศศิวิมล  โมอ่อน
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมจติสาธารณะ ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมจติสาธารณะ  เปรยีบเทยีบพฤตกิรรม 

จิตสาธารณะของนักศึกษาจำาแนกตามเพศ สาขาวิชา และชั้นปีที่ศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกกับ 

พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2556 จำานวน 230 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติ 

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วย 

วิธี Scheffe และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

 ผลการวิจัย พบว่า

 1. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยรวม อยู่ในระดับมาก  

 2. ปัจจยัภายในด้านเหตผุลเชงิจรยิธรรม และปัจจยัภายนอกด้านการสนบัสนนุจากครอบครวัมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมจติสาธารณะ 

อยู่ในระดับมากที่สุด 

 3. เพศ สาขาวิชา และชั้นปีที่ศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05

 4. ปัจจัยภายในด้านเหตุผลเชิงจริยธรรมและแรงจูงใจ และปัจจัยภายนอกด้านการสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจาก 

มหาวิทยาลัย การสนับสนุนจากชุมชน และการสนับสนุนจากเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

คำาสำาคัญ :  นักศึกษา จิตสาธารณะ ปัจจัย
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Abstract
 The purposes of this research were 1) to study public mind behavior, 2) to examine affecting factors 

towards the students’ public mind behavior, and 3) to compare public mind behavior of students with 

different genders, majors of the study, and class levels as well as to compare relationship between internal 

factors to external factors and the students’ public mind behavior. The sample group of 230 students selected 

by cluster random sampling method was studying in the second semester of academic year 2013 at the Faculty 

of Liberal Arts.

 The instrument used for collecting data was questionnaires. Data were analyzed by using the percentage,  

mean, standard deviation, t-test, the analysis of variance and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.

 The research findings were as follows :

 1. The levels of sample group’s public mind behavior overall were at the high level.

 2. The internal factors of moral reasoning and the external factors of family support were found having 

influences upon the public mind behavior at the highest level.

 3. Different genders, majors and class levels did not have an effect in public mind behavior overall, 

showing statistical significance level of 0.05.

 4. The internal factors of moral reasoning and motivation and the external factors of family support,  

university support, community support and peer support had positive relationship with the students’ public  

mind behavior at the 0.01 level of statistical significance.

Keywords :  Students, Public Mind, Factors
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บทนำา
 การศึกษานับว่ามีบทบาทสำาคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ 

ในทุกระดับ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซ่ึงสถาบัน 

การศึกษาแต่ละแห่งจะมีการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต 

ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานใน 

การเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาในปัจจุบันน้ี 

จึงมีสถาบันการศึกษาให้เลือกมากมายหลายสถาบัน ซึ่งในแต่ละ

สถาบันจะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องหลักสูตร วิธีการจัดการ 

เรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการเรียน รวมถึงความมีชื่อเสียงของ 

แต่ละสถาบัน  

 สำาหรับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

รตันโกสนิทร์นัน้ ได้จดัการเรยีนการสอนในสาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 

จำานวน 3 สาขาวชิา คอื สาขาวชิาภาษาจนี สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ และ 

สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารสากล  โดยสาขาวชิาภาษาจนี 

และสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่นัน้ได้ทำาการเปิดสอนมาตัง้แต่ปีการศกึษา 

2545 ส่วนสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลได้เปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2548 การจัดการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์น้ัน 

มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา 

ต่างประเทศ เพื่อนำาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในด้านธุรกิจ 

และในหน่วยงานราชการ รวมท้ังเป็นแนวทางในการศึกษาต่อใน 

ขั้นที่สูงกว่า ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำาหนดปัจจัยสู่ 

ความสำาเร็จที่จำาเป็นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้าน 

ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยจะมีการ 

ผสมผสานความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและปฏิบัติตน 

อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ  

ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เห็นถึงค่านิยมของตนเองอย่างชัดเจน 

เพื่อเป็นแนวทางในการกำาหนดพฤติกรรมของตน สามารถอภิปราย

เกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเป็นไปได้ รวมถึงสถานการณ์ท่ีนักศึกษาจะ

ต้องเผชิญในชีวิตภายหน้าและในการทำางาน(คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2552) นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ(2554) ได้จัด

ทำาแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับท่ี 11 (2555–2559) ภายใต้กรอบ

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

(2555–2559) โดยกำาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์  

และแนวทางการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่มุ ่งหวังจะพัฒนา 

คนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมท้ังกายใจ สติปัญญา มีจิตสำานึก 

วัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถ 

เรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนอง 

ต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผู้เรียน ครู อาจารย์ 

บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ในการดำาเนินงานที่จะ 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองในระบบ 

การศกึษา ด้วยการสร้างกระบวนการเรยีนรู ้ปลกูจติสำานกึให้ผูเ้รยีน 

มคุีณธรรม จรยิธรรม ค่านยิมและมคีวามภาคภูมใิจในความเป็นไทย 

มีจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น 

การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  

ก็ควรจะจัดเนื้อหา และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ 

และความถนัดของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้มี 

โอกาสแสดงความสามารถในการเรยีนรูแ้ละสามารถพฒันาตนเองได้   

โดยเฉพาะการมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมตามแต่โอกาส 

ของนักศึกษา อันเป็นการสร้างฐานทางปัญญาในการเป็นภูมิคุ้มกัน 

ให้กับนักศึกษา ตลอดจนครอบครัว ชุมชน และสังคมในระดับ 

ประเทศต่อไป การที่นักศึกษาจะมีคุณลักษณะที่เหมาะสมสำาหรับ 

สังคมแห่งการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ มีจิตสำานึกที่ดี มีความ 

เสียสละต่อส่วนรวม และสามารถพัฒนาตัวเองให้มีชีวิตอยู่ในสังคม 

ได้อย่างมีความสุข จึงเป็นสิ่งที่สำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่ง

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ 

ศึกษาถึงพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ว่า 

อยูใ่นระดบัใด  มปัีจจยัใดบ้างทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมจติสาธารณะ 

ของนักศึกษา ทำาการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมจิต 

สาธารณะของนักศึกษาโดยจำาแนกตามเพศ ชั้นปีที่ศึกษา และ 

สาขาวิชา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและ 

ปัจจัยภายนอกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา เพื่อนำาผล 

ที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม และการเรียน 

การสอนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมทั้งในกลุ่ม 

วิชาอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันของคณะศิลปศาสตร์ให้ม ี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการเสริมสร้างความตระหนัก 

และจิตสำานึกให้แก่นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ในการรับผิดชอบ 

ต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็น 

สมาชิกของสังคม อันเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อ 

ไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะ 

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะ 

ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

 3.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ จำาแนกตาม เพศ สาขาวิชา และชั้นปีที่ศึกษา

 4.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายใน และปัจจยั 

ภายนอก กบัพฤตกิรรมจติสาธารณะของนกัศกึษาคณะศลิปศาสตร์
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อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้คอื นกัศกึษาคณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2556 จำานวน 549 คน การกำาหนดกลุ่มตัวอย่างใช ้
การประมาณขนาดกลุ ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
(1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 230 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง 
แบบชั้นภูมิ
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน  
คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา มีลักษณะเป็น 
คำาถามปลายปิด มีจำานวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ สาขาวิชาและชั้นปี 
ที่ศึกษา ส่วนที่ 2 เป็นคำาถามเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
มีลักษณะเป็นคำาถามปลายปิด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท 
เรียงอันดับ มีจำานวนทั้งหมด 32 ข้อ ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert Scale) เป็นการวัดระดับของพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
มี 5 ระดับ และส่วนที่ 3 เป็นคำาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา ลักษณะเป็นคำาถามปลายปิด  
โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรยีงอนัดบั แบ่งปัจจยัเป็น 2 ลกัษณะ  
คือปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านเหตุผลเชิงจริยธรรม มีจำานวน 5 ข้อ 
ด้านแรงจูงใจ มีจำานวน 7 ข้อ และปัจจัยภายนอกได้แก่ ด้านการ 
สนับสนุนจากครอบครัว มีจำานวน 6 ข้อ ด้านการสนับสนุนจาก 
มหาวิทยาลัย มีจำานวน 5 ข้อ ด้านการสนับสนุนจากชุมชน มีจำานวน  
3 ข้อ และด้านการสนับสนุนจากเพื่อน มีจำานวน 6 ข้อ ใช้มาตราส่วน 
ประมาณค่า (Likert Scale) เป็นการวัดระดับความสำาคัญของ 
ปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา มี 5 ระดับ
 คณะผูว้จิยัได้นำาเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัทีผ่่านการปรบัปรงุ 
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 
30 ชุด และนำาไปทดสอบเพื่อหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของ Cronbach โดยแบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับพฤติกรรม 
จิตสาธารณะ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.908 และแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.915
 คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากจากกลุ่มตัวอย่างโดย
การแจกแบบสอบถามในระหว่างวันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2557  
จำานวน 230 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ 
สามารถนำาไปวิเคราะห์ข้อมูล จำานวน 230 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
และนำาไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test)  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
เป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่า 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient)

ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะ การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาจำาแนกตาม เพศ สาขาวิชา 
และชัน้ปีทีศ่กึษา และความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายใน และปัจจยั
ภายนอกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
ผลการวิจัย มีดังนี้
 ตอนที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำานวน  
172 คน คิดเป็นร้อยละ 74.80 เป็นเพศชาย จำานวน 58 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 25.20 ศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
สากลจำานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 40.40 สาขาวิชาภาษาจีน  
จำานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
จำานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 28.70 ศึกษาชั้นปีที่ 1 จำานวน 
75 คน คิดเป็นร้อยละ 32.60 ชั้นปีที่ 3 จำานวน 53 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 23.00 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 มีจำานวน 51 คนเท่ากัน 
คิดเป็นร้อยละ 22.20 ตามลำาดับ 
 ตอนที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดย 
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่ากลุม่ตวัอย่างมพีฤตกิรรมจติสาธารณะเมือ่รบัประทานอาหาร 
เสร็จเรียบร้อยจะนำาภาชนะที่รับประทานไปเก็บในที่ที่จัดไว้ จะเข้า 
แถวตามลำาดับในการซื้ออาหาร และหากพบก๊อกนำ้าเปิดทิ้งไว้หรือ 
ปิดไม่สนิทจะเข้าไปปิดก๊อกนำ้าให้สนิททันทีอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59, 4.39 และ 4.32 ตามลำาดับ
 ตอนที่ 3 พบว่าปัจจัยภายในมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิต 
สาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26   
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยภายในด้านเหตุผลเชิงจริยธรรม 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู ่ในระดับ 
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนปัจจัยภายในด้านแรงจูงใจ 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 สำาหรับปัจจัยภายนอกด้านการสนับสนุน 
จากครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24 ส่วนปัจจัยภายนอก 
ด้านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ด้านการสนับสนุนจากเพื่อน 
และด้านการสนับสนุนจากชุมชนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิต 
สาธารณะของนักศึกษาอยู ่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.91, 3.84 และ 3.65 ตามลำาดับ
 ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตสาธารณะของ 
นักศึกษาจำาแนกตาม เพศ สาขาวิชา และชั้นปีที่ศึกษา ปรากฏผล 
ดังตารางที่ 1-3

ศิริสุข  นาคะเสนีย์, ชุลี  ปัญจะผลินกุล, ศศิวิมล  โมอ่อน
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84   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมจิตสาธารณะ จำาแนกตามเพศ

 

 

ผลการวิจัย  
จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตสาธารณะ การ

เปรียบเทียบพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาจําแนกตาม เพศ สาขาวิชา และช้ันปที่ศึกษา และความสัมพันธระหวาง
ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ผลการวิจัย มีดังน้ี 

ตอนที่ 1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 74.80 เปนเพศชาย จํานวน 58 
คน คิดเปนรอยละ 25.20 ศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากลจํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 40.40 สาขาวิชา
ภาษาจีน จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 30.90 และสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 28.70 ศึกษาชั้นปที่ 
1 จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 32.60 ชั้นปที่ 3 จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 23.00 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 4 มีจํานวน 51 
คนเทากัน คิดเปนรอยละ 22.20 ตามลําดับ  

ตอนที่ 2 พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 เม่ือพิจารณา
รายขอพบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมจิตสาธารณะเม่ือรับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยจะนําภาชนะที่รับประทานไปเก็บในที่
ที่จัดไว จะเขาแถวตามลําดับในการซ้ืออาหาร และหากพบกอกนํ้าเปดทิ้งไวหรือปดไมสนิทจะเขาไปปดกอกนํ้าใหสนิททันทีอยู
ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.59, 4.39 และ 4.32 ตามลําดับ 

ตอนที่ 3  พบวาปจจัยภายในมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.26  เม่ือพิจารณารายดานพบวาปจจัยภายในดานเหตุผลเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.49 สวนปจจัยภายในดานแรงจูงใจมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 สําหรับปจจัยภายนอกดานการสนับสนุนจากครอบครัวมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ของนักศึกษาอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ียเทากับ 4.24 สวนปจจัยภายนอกดานการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ดานการ
สนับสนุนจากเพื่อน และดานการสนับสนุนจากชุมชนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.91, 3.84 และ 3.65 ตามลําดับ 

ตอนที่ 4  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาจําแนกตาม เพศ สาขาวิชา และช้ันปที่ศึกษา 
ปรากฏผลดังตารางที่ 1-3 

 
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมจิตสาธารณะ จําแนกตามเพศ 

พฤติกรรมจิตสาธารณะ เพศชาย เพศหญิง t p 
     X S.D.      X S.D. 

พฤติกรรมจิตสาธารณะโดย
ภาพรวม 

3.81 0.404 3.74 0.413 1.032 0.303 

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 จากตารางที่ 1 พบวา เพศกับพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยภาพรวม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมจิตสาธารณะ จําแนกตามสาขาวิชา 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F P 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

       .532 
38.188 

        2 
227 

.266 

.168 
1.581 

 
0.208 

 
รวม     38.720 229    

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 จากตารางที่ 2 พบวา สาขาวิชากับพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมจิตสาธารณะ จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา 

 

 

ผลการวิจัย  
จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตสาธารณะ การ

เปรียบเทียบพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาจําแนกตาม เพศ สาขาวิชา และช้ันปที่ศึกษา และความสัมพันธระหวาง
ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ผลการวิจัย มีดังน้ี 

ตอนที่ 1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 74.80 เปนเพศชาย จํานวน 58 
คน คิดเปนรอยละ 25.20 ศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากลจํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 40.40 สาขาวิชา
ภาษาจีน จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 30.90 และสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 28.70 ศึกษาชั้นปที่ 
1 จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 32.60 ชั้นปที่ 3 จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 23.00 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 4 มีจํานวน 51 
คนเทากัน คิดเปนรอยละ 22.20 ตามลําดับ  

ตอนที่ 2 พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 เม่ือพิจารณา
รายขอพบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมจิตสาธารณะเม่ือรับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยจะนําภาชนะที่รับประทานไปเก็บในที่
ที่จัดไว จะเขาแถวตามลําดับในการซ้ืออาหาร และหากพบกอกนํ้าเปดทิ้งไวหรือปดไมสนิทจะเขาไปปดกอกนํ้าใหสนิททันทีอยู
ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.59, 4.39 และ 4.32 ตามลําดับ 

ตอนที่ 3  พบวาปจจัยภายในมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.26  เม่ือพิจารณารายดานพบวาปจจัยภายในดานเหตุผลเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.49 สวนปจจัยภายในดานแรงจูงใจมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 สําหรับปจจัยภายนอกดานการสนับสนุนจากครอบครัวมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ของนักศึกษาอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ียเทากับ 4.24 สวนปจจัยภายนอกดานการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ดานการ
สนับสนุนจากเพื่อน และดานการสนับสนุนจากชุมชนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.91, 3.84 และ 3.65 ตามลําดับ 

ตอนที่ 4  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาจําแนกตาม เพศ สาขาวิชา และช้ันปที่ศึกษา 
ปรากฏผลดังตารางที่ 1-3 

 
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมจิตสาธารณะ จําแนกตามเพศ 

พฤติกรรมจิตสาธารณะ เพศชาย เพศหญิง t p 
     X S.D.      X S.D. 

พฤติกรรมจิตสาธารณะโดย
ภาพรวม 

3.81 0.404 3.74 0.413 1.032 0.303 

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 จากตารางที่ 1 พบวา เพศกับพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยภาพรวม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมจิตสาธารณะ จําแนกตามสาขาวิชา 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F P 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

       .532 
38.188 

        2 
227 

.266 

.168 
1.581 

 
0.208 

 
รวม     38.720 229    

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 จากตารางที่ 2 พบวา สาขาวิชากับพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมจิตสาธารณะ จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา 

ที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05

 จากตารางที่ 1 พบว่า เพศกับพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมจิตสาธารณะ จำาแนกตามสาขาวิชาแหล่งความแปรปรวน

ที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05

 จากตารางที ่2 พบว่า สาขาวชิากบัพฤตกิรรมจติสาธารณะโดยภาพรวมไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.05

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมจิตสาธารณะ จำาแนกตามชั้นปีที่ศึกษา

ที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05

 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F P 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

.421 
38.299 

3 
226 

.140 

.169 
.829 0.479 

รวม 38.720 229    
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 จากตารางที่ 3 พบวา ชั้นปที่ศึกษากับพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยภาพรวม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตอนที่ 5  ผลการหาความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 
ปรากฏผลดังตารางที่ 4-5 

 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ  

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
ปจจัยภายใน 
     -  ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม 
     -  ดานแรงจูงใจ 

 
.352** 
.389** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากตารางที่ 4 พบวา ปจจัยภายในดานเหตุผลเชิงจริยธรรม และดานแรงจูงใจมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
จิตสาธารณะของนักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=.352 และ .389 ตามลําดับ) 
 
 
 

ตารางที่ 5 ความสัมพนัธระหวางปจจัยภายนอกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

ปจจัยภายนอก 
      -  ดานการสนับสนุนจากครอบครัว 
      -  ดานการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
      -  ดานการสนับสนุนจากชุมชน 
      -  ดานการสนับสนุนจากเพื่อน 

 
.348** 
.396** 
.323** 
.484** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากตารางที่ 5 พบวา ปจจัยภายนอกดานการสนับสนุนจากครอบครัว ดานการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  ดานการ
สนับสนุนจากชุมชน และดานการสนับสนุนจากเพื่อน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r= .348, .396, .323 และ .484 ตามลําดับ) 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย ดังน้ี                         

1. พฤติกรรมจิตสาธารณะของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวากลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมจิตสาธารณะเม่ือรับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยจะนําภาชนะที่รับประทานไปเก็บในที่ที่จัดไว จะเขาแถว
ตามลําดับในการซ้ืออาหาร  และหากพบกอกนํ้าเปดทิ้งไวหรอืปดไมสนิทจะเขาไปปดกอกนํ้าใหสนิททันที อยูในระดับมากที่สุด 
สอดคลองกับงานวิจัยของออมใจ  วงษมณฑา (2552) นงลักษณ  เขียนงาม และสมพร  เมธีวัฒนากุล (2553) อริยา  คูหา 
และสุวิมล  นราองอาจ (2553) ปนกนก วงศปนเพ็ชร และคณะ (2553) วีรชัย  คําธร (2554) และบุญธิดา  ยอดสุวรรณ 
(2557) พบวาระดับจิตสาธารณะของนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยคณะผูวิจัยมีความคิดวา การที่นักศึกษามี
พฤติกรรมจิตสาธารณะอยูในระดับมาก นาจะเปนผลมาจากการที่นักศึกษาไดรับการปลูกฝงเก่ียวกับการมีจิตสาธารณะมาจาก
ครอบครัว มีการฝกความรับผิดชอบใหรูจักหนาที่ มีความเมตตาและมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอผูอ่ืน  ทําใหนักศึกษาไดรับการ

 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F P 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

.421 
38.299 

3 
226 

.140 

.169 
.829 0.479 

รวม 38.720 229    
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 จากตารางที่ 3 พบวา ชั้นปที่ศึกษากับพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยภาพรวม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตอนที่ 5  ผลการหาความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 
ปรากฏผลดังตารางที่ 4-5 

 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ  

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
ปจจัยภายใน 
     -  ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม 
     -  ดานแรงจูงใจ 

 
.352** 
.389** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากตารางที่ 4 พบวา ปจจัยภายในดานเหตุผลเชิงจริยธรรม และดานแรงจูงใจมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
จิตสาธารณะของนักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=.352 และ .389 ตามลําดับ) 
 
 
 

ตารางที่ 5 ความสัมพนัธระหวางปจจัยภายนอกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

ปจจัยภายนอก 
      -  ดานการสนับสนุนจากครอบครัว 
      -  ดานการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
      -  ดานการสนับสนุนจากชุมชน 
      -  ดานการสนับสนุนจากเพื่อน 

 
.348** 
.396** 
.323** 
.484** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากตารางที่ 5 พบวา ปจจัยภายนอกดานการสนับสนุนจากครอบครัว ดานการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  ดานการ
สนับสนุนจากชุมชน และดานการสนับสนุนจากเพื่อน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r= .348, .396, .323 และ .484 ตามลําดับ) 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย ดังน้ี                         

1. พฤติกรรมจิตสาธารณะของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวากลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมจิตสาธารณะเม่ือรับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยจะนําภาชนะที่รับประทานไปเก็บในที่ที่จัดไว จะเขาแถว
ตามลําดับในการซ้ืออาหาร  และหากพบกอกนํ้าเปดทิ้งไวหรอืปดไมสนิทจะเขาไปปดกอกนํ้าใหสนิททันที อยูในระดับมากที่สุด 
สอดคลองกับงานวิจัยของออมใจ  วงษมณฑา (2552) นงลักษณ  เขียนงาม และสมพร  เมธีวัฒนากุล (2553) อริยา  คูหา 
และสุวิมล  นราองอาจ (2553) ปนกนก วงศปนเพ็ชร และคณะ (2553) วีรชัย  คําธร (2554) และบุญธิดา  ยอดสุวรรณ 
(2557) พบวาระดับจิตสาธารณะของนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยคณะผูวิจัยมีความคิดวา การที่นักศึกษามี
พฤติกรรมจิตสาธารณะอยูในระดับมาก นาจะเปนผลมาจากการที่นักศึกษาไดรับการปลูกฝงเก่ียวกับการมีจิตสาธารณะมาจาก
ครอบครัว มีการฝกความรับผิดชอบใหรูจักหนาที่ มีความเมตตาและมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอผูอ่ืน  ทําใหนักศึกษาไดรับการ

 จากตารางที ่3 พบว่า ชัน้ปีทีศ่กึษากบัพฤตกิรรมจติสาธารณะโดยภาพรวม ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05

 ตอนที่ 5  ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา ปรากฏผล 

ดังตารางที่ 4-5

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยภายในด้านเหตุผลเชิงจริยธรรม และด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ

ของนักศึกษา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=.352 และ .389 ตามลำาดับ)

ศิริสุข  นาคะเสนีย์, ชุลี  ปัญจะผลินกุล, ศศิวิมล  โมอ่อน
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   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558   85

 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F P 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

.421 
38.299 

3 
226 

.140 

.169 
.829 0.479 

รวม 38.720 229    
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 จากตารางที่ 3 พบวา ชั้นปที่ศึกษากับพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยภาพรวม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตอนที่ 5  ผลการหาความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 
ปรากฏผลดังตารางที่ 4-5 

 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ  

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
ปจจัยภายใน 
     -  ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม 
     -  ดานแรงจูงใจ 

 
.352** 
.389** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากตารางที่ 4 พบวา ปจจัยภายในดานเหตุผลเชิงจริยธรรม และดานแรงจูงใจมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
จิตสาธารณะของนักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=.352 และ .389 ตามลําดับ) 
 
 
 

ตารางที่ 5 ความสัมพนัธระหวางปจจัยภายนอกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

ปจจัยภายนอก 
      -  ดานการสนับสนุนจากครอบครัว 
      -  ดานการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
      -  ดานการสนับสนุนจากชุมชน 
      -  ดานการสนับสนุนจากเพื่อน 

 
.348** 
.396** 
.323** 
.484** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากตารางที่ 5 พบวา ปจจัยภายนอกดานการสนับสนุนจากครอบครัว ดานการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  ดานการ
สนับสนุนจากชุมชน และดานการสนับสนุนจากเพื่อน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r= .348, .396, .323 และ .484 ตามลําดับ) 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย ดังน้ี                         

1. พฤติกรรมจิตสาธารณะของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวากลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมจิตสาธารณะเม่ือรับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยจะนําภาชนะที่รับประทานไปเก็บในที่ที่จัดไว จะเขาแถว
ตามลําดับในการซ้ืออาหาร  และหากพบกอกนํ้าเปดทิ้งไวหรอืปดไมสนิทจะเขาไปปดกอกนํ้าใหสนิททันที อยูในระดับมากที่สุด 
สอดคลองกับงานวิจัยของออมใจ  วงษมณฑา (2552) นงลักษณ  เขียนงาม และสมพร  เมธีวัฒนากุล (2553) อริยา  คูหา 
และสุวิมล  นราองอาจ (2553) ปนกนก วงศปนเพ็ชร และคณะ (2553) วีรชัย  คําธร (2554) และบุญธิดา  ยอดสุวรรณ 
(2557) พบวาระดับจิตสาธารณะของนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยคณะผูวิจัยมีความคิดวา การที่นักศึกษามี
พฤติกรรมจิตสาธารณะอยูในระดับมาก นาจะเปนผลมาจากการที่นักศึกษาไดรับการปลูกฝงเก่ียวกับการมีจิตสาธารณะมาจาก
ครอบครัว มีการฝกความรับผิดชอบใหรูจักหนาที่ มีความเมตตาและมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอผูอ่ืน  ทําใหนักศึกษาไดรับการ

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านการสนับสนุน 

จากครอบครัว ด้านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ด้านการ 

สนับสนุนจากชุมชน และด้านการสนับสนุนจากเพื่อน มีความ 

สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา อย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r= .348, .396, .323 และ .484 

ตามลำาดับ)

สรุปและอภิปรายผล
 จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิต 

สาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีประเด็นสำาคัญที่ควรนำามาอภิปราย ดังนี้                        

 1. พฤติกรรมจิตสาธารณะของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม 

จิตสาธารณะเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยจะนำาภาชนะ 

ที่รับประทานไปเก็บในที่ที่จัดไว้ จะเข้าแถวตามลำาดับในการซ้ือ 

อาหาร และหากพบก๊อกนำ้าเปิดทิ้งไว้หรือปิดไม่สนิทจะเข้าไปปิด 

ก๊อกนำ้าให้สนิททันที อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของอ้อมใจ  วงษ์มณฑา (2552) นงลักษณ์  เขียนงาม และสมพร 

เมธีวัฒนากุล (2553) อริยา  คูหา และสุวิมล  นราองอาจ (2553) 

ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร และคณะ (2553) วีรชัย  คำาธร (2554)  

และ บุญธิดา  ยอดสุวรรณ (2557) พบว่าระดับจิตสาธารณะของ 

นักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยคณะผู้วิจัยมีความคิดว่า 

การที่นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดับมาก น่าจะเป็น 

ผลมาจากการทีน่กัศึกษาได้รบัการปลกูฝังเกีย่วกบัการมจีติสาธารณะ 

มาจากครอบครัว มีการฝึกความรับผิดชอบให้รู้จักหน้าที่ มีความ 

เมตตาและมีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ทำาให้นักศึกษาได้รับการ 

หล่อหลอมความมีจิตสาธารณะมาตั้งแต่ในวัยเด็กประถมศึกษา   

มัธยมศึกษา จนมาถึงการเรียนระดับมหาวิทยาลัยนั้น โรงเรียนและ 

มหาวิทยาลัยมักจะมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาได้ทำา 

กิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ดังที่ชาย  โพธิสิตา และคณะ และลัดดาวัลย์  เกษมเนตร (อ้างถึงใน  

ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2553) กล่าวถึงองค์ประกอบของจิตสาธารณะ 

ในการหลกีเลีย่งการใช้หรอืกระทำาทีจ่ะทำาให้เกดิความชำารดุเสยีหาย 

ต่อส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยพิจารณาจากการ 

ดแูลรกัษาของส่วนรวม ใช้ของส่วนรวมแล้วต้องเกบ็เข้าที ่ การรูจ้กัใช้ 

ของส่วนรวมอย่างประหยดัและทะนถุนอม ตลอดจนการเคารพสทิธิ 

ในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยพิจารณาจาก 

การไม่ยึดครองของส่วนรวมนั้นเป็นของตนเอง และการเปิดโอกาส 

ให้ผู้อื่น ๆ ได้สามารถใช้ของส่วนรวมนั้น ทำาให้นักเรียนนักศึกษาได้ 

รับการส่งเสริมให้รู้จักตนเองมากขึ้น  รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม 

มีความกระตือรือร้นทีจ่ะเรียนรู้สิง่ใหม่ ๆ  ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการพฒันา 

ด้านการเรียน ร่างกาย จิตใจ บุคลิกภาพ และวุฒิภาวะในการก้าวสู่ 

ความเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต 

 นอกจากน้ี นโยบายของประเทศในทศวรรษที่ผ่านมาได้ให้ 

ความสำาคัญต่อ “การพัฒนาคน” เพื่อให้เป็นคนดีที่เก่งและมีสุข 

ยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ที่ได้ทรงเน้นแนวทางพัฒนาตามหลักแนวคิดการพึ่งตนเอง โดยใช ้

หลักพอประมาณ การคำานึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 

ในตนเอง ให้ความสำาคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ การพัฒนา 

อย่างเป็นลำาดับขั้นตอนที่ใช้ความรู้ คุณธรรม และความเพียรใน 

การปฏิบัติและการดำารงชีวิต  อันเป็นผลทำาให้ความมีจิตสาธารณะ 

เป็นประเด็นสำาคัญที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องมา ดังจะเห็น 

ได้จากแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 11  

(2555-2559) ซึ่งจัดทำาขึ้นภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้กำาหนด 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำาเนินการ 

ตามยทุธศาสตร์ทีมุ่ง่หวงัจะพฒันาคนไทยทกุกลุ่มวยัให้มคีวามพร้อม 

ทั้งกายใจ สติปัญญา มีจิตสำานึก วัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่า 

ความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกัน 

ต่อการเปล่ียนแปลงและตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศ  

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 

ของผู้เรียน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา  

ในการดำาเนินงานที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น 

พลเมอืงในระบบการศึกษาโดยการสร้างกระบวนการเรยีนรู ้ปลกูฝัง 

จิตสำานึกให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และมีความ 

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้สถานศึกษาในทุกระดับชั้นได้สร้าง 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ศิริสุข  นาคะเสนีย์, ชุลี  ปัญจะผลินกุล, ศศิวิมล  โมอ่อน
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86   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558

ดงักล่าว  จงึทำาให้นกัศกึษาได้ผ่านการอบรมสัง่สอน และสอดแทรก

ให้ได้รับการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะจากการจัดการศึกษาใน

สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 ผลการวจิยัจากการศกึษาครัง้นี ้เป็นเรือ่งทีน่่าชืน่ชมและยนิด ี

ที่พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สะท้อนให้เห็นถึงระบบการศึกษาไทยในแง่คุณธรรมและจริยธรรม 

ที่ยังนับได้ว่าประสบความสำาเร็จ เพราะหากเรามุ่งที่จะสร้างคน 

ให้มีแต่ความรู้เป็นเลิศ แต่ขาดซ่ึงความมีจิตสาธารณะก็คงไม่อาจ 

พัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง หากทุกภาคส่วนและทุกฝ่ายที่ม ี

ส่วนเกีย่วข้องได้ให้ความสำาคญัและสนบัสนนุการปลกูฝังและพฒันา 

ความมีจิตสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและจริงจัง ย่อมจะ 

ส่งผลให้อนาคตของชาติที่จะก้าวไปในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงจะ 

สามารถนำาพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 2. ปัจจัยภายในมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของ 

กลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ปัจจยัภายในด้านเหตผุลเชิงจรยิธรรมมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม 

จิตสาธารณะของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนปัจจัยภายใน 

ด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา 

อยู ่ในระดับมาก สำาหรับปัจจัยภายนอกด้านการสนับสนุนจาก 

ครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู่ 

ในระดับมากที่สุด ส่วนปัจจัยภายนอกด้านการสนับสนุนจาก 

มหาวิทยาลัย ด้านการสนับสนุนจากเพื่อน และด้านการสนับสนุน 

จากชุมชนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู่ 

ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ้อมใจ วงษ์มณฑา (2552)  

นันทรัตน์  ปริวัติธรรม (2553) และวิเชียร อินทรสมพันธ์ (2554)  

พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนจาก 

ครอบครัว การสนับสนุนจากชุมชน การสนับสนุนจากอาจารย ์

และเพื่อน การเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นเป็นปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก   

 จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยภายในด้านเหตุผลเชิง 

จริยธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู่ 

ในระดับมากที่สุด คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า นักศึกษาในระดับ 

มหาวิทยาลัยนั้นเป็นบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะ สามารถท่ีจะวิเคราะห์ 

สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง พร้อมที่จะมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ซึ่งตรงกับ ทิศนา  แขมมณี (อ้างถึงใน ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2553)  

ได้กล่าวถึงการพัฒนาการทางจริยธรรมข้ันท่ี 5 ขั้นการทำาตาม 

คำามั่นสัญญาของเด็กตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป ว่าจะมีการตัดสินใจ 

โดยเห็นแก่ประโยชน์ของคนหมู่มาก ไม่ทำาตนให้ขัดต่อสิทธิอันพึงมี 

พึงได้ของผู ้อื่น สามารถควบคุมบังคับใจตนเองได้ นอกจากนี้  

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และ สังคม สัญจร (2543) ยังได้กล่าวถึง 

ปัจจัยภายในเป็นการคิดวิเคราะห์ของบุคคลในการพิจารณาตัดสิน 

คุณค่าและความดีงามซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติทาง 

จิตใจเพื่อขัดเกลาตนเอง สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาได้ใช้ความ 

มีเหตุผลเชิงจริยธรรมซึ่งเป็นลักษณะภายในจิตใจ เป็นกระบวน 

การคิดในระดับต่าง ๆ ในการตัดสินใจว่าจะกระทำาหรือไม่กระทำา 

อย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องถูกหรือผิด เมื่อพิจารณาควบคู่กับ 

ทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรมของเพยีเจต์ (ปรยีาพร วงศ์อนตุรโรจน์,  

2551) ได้ช้ีให้เห็นว่าพัฒนาการทางจริยธรรมเป็นผลมาจาก

การพัฒนาการของสติปัญญาและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือ 

ประสบการณ์ทางสังคม ซึ่งเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นจำาเป็นอย่างยิ่ง 

ทีจ่ะต้องสร้างให้มใีนตวับคุคล เพราะพฤตกิรรมของบคุคลส่วนใหญ่ 

มักจะเป็นไปตามหรือคล้อยตามการรับรู้ของบุคคลนั้น ๆ ด้วย และ 

หากผู้คนในสังคมมีการรับรู้ร่วมกันไปทิศทางเดียวกันที่ถูกต้องได้  

สังคมก็ย่อมปราศจากความขัดแย้งหรือมีความขัดแย้งลดน้อยลงได้  

ดังนั้นหากนักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้สามารถใช้เหตุผลเชิง

จริยธรรมมากขึ้น ย่อมส่งผลให้นักศึกษามีการพัฒนาจิตสาธารณะ 

ที่ดียิ่งขึ้นด้วย  

 ส่วนปัจจัยภายในด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

จิตสาธารณะของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับธรรมชาติ 

ของมนุษย์ตามทฤษฎีลำาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (จุมพล  

หนิมพานิช, 2543 และอารี  พันธ์มณี, 2546) ที่ได้นำาเสนอ 

ลำาดับขั้นของความต้องการของมนุษย์ว่า เมื่อความต้องการเบื้องต้น 

ได้รับการสนองตอบครบถ้วนแล้ว ย่อมมีความต้องการขั้นสูงคือ 

ความต้องการทางด้านความรัก และความต้องการทางด้านชื่อเสียง  

หรือการได้รับการยกย่องจากผู้อื่นตามมาด้วย จึงสามารถอธิบาย 

ได้ว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่งผลต่อพฤติกรรมสาธารณะนั้น มีผล 

ทำาให้นักศึกษาประพฤติตนให้ถูกต้องตามหน้าที่ที่ถูกกำาหนด และ 

พยายามแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น ด้วยการ 

ใช้ของส่วนรวมอย่างเอาใจใส่ไม่ทำาให้เกิดความชำารุดเสียหายต่อ 

ส่วนรวม โดยพยายามไม่ให้ขัดต่อความรู้สึกของผู้อื่น หรือผิดต่อ 

ระเบียบของสังคม ดังนั้นหากมีการส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่ง 

ความมีจิตสาธารณะ การยกย่อง เชิดชู ชื่นชมนักศึกษาที่เป็นแบบ 

อย่างที่ดีในการทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ย่อมจะส่งผล 

ให้เกิดเป็นตัวอย่าง หรือต้นแบบให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป สืบเนื่อง 

เสมอืนเป็นวฒันธรรมหรอืค่านยิมทีน่กัศกึษาสมควรเลอืกทีจ่ะปฏิบตัิ

 สำาหรับปัจจัยภายนอกด้านการสนับสนุนจากครอบครัวม ี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 

ที่สุด เป็นผลมากจากครอบครัวได้มีการปลูกฝังการมีจิตสำานึกให้แก่ 

นักศึกษาตั้งแต่วัยเด็ก บิดามารดาจะเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้าง 

จิตสำานึกเพื่อช่วยเหลือบุคคล และสังคมส่วนรวม โดยนักศึกษา 

จะมีการสังเกตและซึมซับพฤติกรรมจิตสาธารณะจากบิดามารดา 

ดังที่ แบนดูรา (อ้างถึงใน ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2553) ได้กล่าวถึง 

กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึ่ง 

การเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดจากการสังเกตจากตัวแบบ ได้แก่ บิดา  

ศิริสุข  นาคะเสนีย์, ชุลี  ปัญจะผลินกุล, ศศิวิมล  โมอ่อน
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มารดา โดยตัวแบบจะทำาหน้าที่ส่งเสริมการเกิดพฤติกรรม ยับยั้ง 

การเกิดพฤติกรรม และช่วยให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่  ดังจะเห็นได ้

จากงานวิจัยที่ผ่านมาจำานวนมากที่มุ ่งศึกษารูปแบบการอบรม 

เลี้ยงดูของครอบครัวท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมต่าง ๆ โดยเชื่อว่า

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุตรนั้น  สืบเนื่องมาจากการได้รับการ 

ปลูกฝังลักษณะที่พึงประสงค์มาตั้งแต่ในวัยเด็ก ถ้าหากบิดามารดา 

หรือผู้ปกครองเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่ มีเหตุผล ให้การ 

สนับสนุนอย่างเหมาะสมในการกระทำาท่ีถูกต้อง ย่อมทำาให้บุตร 

มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ 

 ในส่วนปัจจัยภายนอกด้านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

ด้านการสนับสนุนจากเพื่อน และด้านการสนับสนุนจากชุมชน 

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก   

ซึ่งถือได้ว่าเป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวของนักศึกษานั้น   

เป็นผลมาจากการท่ีนักศึกษาได้เข้าร่วมทำากิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะ  

และมหาวิทยาลัยจัดขึ้นตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 มีโอกาสได้ร่วมกันคิด  

วางแผน และลงมือปฏิบัติงานจริง ทำาให้มีความรับผิดชอบต่องาน 

ที่ได้รับมอบหมาย และจากการท่ีคณะผู้วิจัยได้รับมอบหมายให ้

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ ของนักศึกษา ได้สังเกตเห็น 

การทำางานของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีการเรียนรู้และมีการ 

ปรับตัวที่จะทำางานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในสาขาวิชา 

เดียวกัน หรือเพื่อนต่างสาขาวิชา ทำาให้เกิดความรู้สึกม่ันคงใน 

สถานภาพภายในกลุ ่มเพื่อน ไม่รู ้สึกแตกแยก รู ้สึกว่าตนเป็น 

ส่วนหนึง่ของกลุม่เพือ่น/คณะ/มหาวทิยาลยั  พฤตกิรรมทีแ่สดงออก 

จะสอดคล้องกับสัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม ทำาให้นักศึกษามีความ 

ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในความสามารถของตนเอง มีความสุข สนุก 

กับการทำางาน และสนใจท่ีจะทำากิจกรรมจิตสาธารณะมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรเข้าไปมีส่วนร่วมและช่วยในการเชื่อมโยง 

ความมีจิตสาธารณะของนักศึกษาไปสู่ชุมชนให้เป็นรูปธรรมและ 

เห็นผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

 3. กลุ ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ สาขาวิชา และช้ันปีที่ศึกษา 

แตกต่างกัน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ ณัฐดาว  คชพลายุกต์ (2554) วลัยรัตน์ ยิ่งดำานุ่น (2554) 

และศักดิ์ชาย  เรืองฤทธิ์ (2555) พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ อาย ุ

ระดับการศึกษาหรือศึกษาอยู ่ในคณะที่ต ่างกัน มีแรงจูงใจใน 

การเข้าร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ภาพรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การที่กลุ่มตัวอย่าง 

ที่มีเพศ สาขาวิชา และช้ันปีท่ีศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมจิต 

สาธารณะโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันน้ัน เป็นเพราะคณะและ 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะให้การสนับสนุนนักศึกษาทุกคณะ 

ในการทำากิจกรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งศักยภาพ 

และความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ 

สโมสรนักศึกษาในแต่ละคณะ ได้มีการจัดทำาโครงการต่าง ๆ เพื่อ 

เสนอของบประมาณในการดำาเนินงานกิจกรรมให้แก่นักศึกษา 

ของคณะ ทำาให้นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง 

กำาลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาใด ๆ และศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีใดก็ตาม 

หากมีความสามารถ มีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ก ็

สามารถทำาได้ และจากการสงัเกตของคณะผูว้จิยัพบว่า หากกจิกรรม 

ที่คณะหรือสาขาวิชาจัดเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการบำาเพ็ญประโยชน์  

การช่วยเหลือสังคมส่วนรวม นักศึกษาจะให้ความสนใจเข้าร่วม 

กิจกรรมค่อนข้างมาก

 ผลการวิจัยจากการศึกษาครั้งน้ีช้ีให้เห็นว่า นักศึกษา 

แม้จะต่างเพศ ต่างสาขาวิชาและต่างชั้นปีกัน แต่ทุกกลุ่มก็มีระดับ 

พฤตกิรรมจติสาธารณะอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ คณะและมหาวทิยาลยั 

จงึควรมกีารกระตุน้ให้นกัศกึษาได้มโีอกาสแสดงออกหรอืมส่ีวนร่วม 

ในกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักศึกษาทุกคนมี 

ความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรม แต่ท้ังน้ี 

การดำาเนินการควรจัดให้เหมาะสมกับช่วงเวลา อีกทั้งสอดคล้อง 

กับความต้องการและความสนใจของนักศึกษาด้วย เพื่อที่จะให้เป็น 

ประโยชน์กับตัวนักศึกษาและสังคมส่วนรวมต่อไป

 4. ปัจจัยภายในด้านเหตุผลเชิงจริยธรรมและด้านแรงจูงใจ  

และปัจจัยภายนอกด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ด้านการ 

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  ด้านการสนับสนุนจากชุมชน และ 

ด้านการสนับสนุนจากเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม 

จิตสาธารณะของนักศึกษาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมภา  กำาเนิดผล (2552) นงลักษณ์  

เขียนงาม และสมพร  เมธีวัฒนากุล (2553) นันทรัตน์  ปริวัติธรรม 

(2553) วิเชียร อินทรสมพันธ์ (2554) และอารีย์  วงศ์แดง (2554)  

พบว่า ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์ทางบวก 

กับจิตสาธารณะอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

 การที่ผลการวิจัยระบุให้เห็นว่าปัจจัยภายในด้านเหตุผล 

เชงิจรยิธรรม และด้านแรงจงูใจ และปัจจยัภายนอกด้านการสนบัสนนุ 

จากครอบครวั ด้านการสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยั ด้านการสนบัสนนุ 

จากชุมชน และด้านการสนับสนุนจากเพื่อน มีความสัมพันธ์ทาง 

บวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา สามารถอภิปรายผล 

ของแต่ละปัจจัยได้ดังนี้ 

 ปัจจัยภายในด้านเหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทาง 

บวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาแสดงให้เห็นว่า 

การที่นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมมากขึ้นเท่าใด 

ย่อมส่งผลให้นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะมากย่ิงขึ้นตามไปด้วย   

การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมจะมีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นได้ต้อง 

อาศัยระดับสติปัญญา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ของบุคคลเป็น 

สำาคัญ สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก  

(ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2553) ที่กล่าวว่าการพัฒนาในขั้นที่ 5 เมื่อ 

ศิริสุข  นาคะเสนีย์, ชุลี  ปัญจะผลินกุล, ศศิวิมล  โมอ่อน
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บุคคลได้ตัดสินใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ของคนหมู่มากแล้ว ย่อมต้อง 

มีการพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 6 โดยจะมีการตัดสินใจเพื่ออุดมคติในการ 

ทำางานเพื่อส่วนรวม และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ 

เพียเจต์ (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2551) กล่าวว่า เด็กที่มีอายุ 

สูงขึ้นจะมีการพัฒนาเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือ   

การตอบแทน การยอมรับนับถือ การรู้จักใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 

ทำาสิ่งต่าง ๆ

 ปัจจัยภายในด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 

พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาแสดงให้เห็นว่า การที่นักศึกษา 

ได้รับแรงจูงใจสูงย่อมส่งผลให้เกิดพฤติกรรมจิตสาธารณะสูง 

ตามไปด้วย สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบ 

การกระทำาของสกินเนอร์ (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2553) ที่กล่าวว่า  

เมือ่บคุคลแสดงพฤตกิรรมใดแล้วได้รบัการเสรมิแรงทางบวก บคุคล 

นั้นก็จะทำาพฤติกรรมนั้นซำ้าอีก แต่ถ้าพฤติกรรมนั้นไม่ได้รับการ 

เสรมิแรง การกระทำานัน้  กจ็ะลดลง ในการเสรมิแรงทางบวกมหีลาย 

รูปแบบ การจะเลือกใช้ตัวเสริมแรงใดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลมากที่สุดนั้น ผู ้ใช้จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม โดย 

การสังเกตว่าตัวเสริมแรงใดใช้ได้ผลดีท่ีสุด เน่ืองจากแต่ละคนมี 

แรงจูงใจที่แตกต่างกัน รวมถึงวัยก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งในการเลือกใช ้

การเสริมแรงซึ่งในวัยของนักศึกษา การเสริมแรงจูงใจด้วยกิจกรรม 

และตัวเสริมแรงทางสังคม โดยการกล่าวคำายกย่อง ชมเชยจะใช้ได้ 

ผลดีกว่า  

 ปัจจยัภายนอกด้านการสนับสนุนจากครอบครวัมีความสมัพนัธ์ 

ทางบวกกบัพฤตกิรรมจติสาธารณะของนกัศกึษา กล่าวคอื นกัศกึษา 

ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดจติสาธารณะจากครอบครวัสงูย่อมส่งผลให้เกดิ 

พฤติกรรมจิตสาธารณะสูงด้วย เนื่องจากครอบครัวซึ่งนับเป็นจุด 

เริ่มต้นแรกในการทำาหน้าท่ีถ่ายทอดพฤติกรรมทางสังคมผ่านการ 

อบรมเลี้ยงดู เป็นการ สอนให้นักศึกษารู้จักความสัมพันธ์ระหว่าง 

สมาชิกในครอบครัว และการปฏิบัติต่อผู้อื่นผ่านการอบรมเลี้ยงดู  

จะมีผลต่อ  พัฒนาการหลาย ๆ ด้านของนักศึกษา ทั้งด้านอารมณ์ 

และจติใจ การได้รับความรกั ความอบอุน่ ความเอาใจใส่ และกำาลังใจ 

ในการทำางาน เมื่อนักศึกษาได้รับการหล่อหลอมปลูกฝังภายใต ้

บุคคลในครอบครัวท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีย่อมส่งผลให้นักศึกษามี 

ทิศทางของการมีจิตสาธารณะที่ดีด้วยเช่นกัน 

 ปัจจัยภายนอกด้านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มีความ 

สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา กล่าวคือ 

นักศึกษาได้รับการสนับสนุนในการทำากิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสูง 

ย่อมส่งผลให้นักศึกษาเกิดพฤติกรรมจิตสาธารณะสูงด้วย ทั้งนี ้

เนื่องจากมหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาในการอบรม 

ปลูกฝังความรู ้และส่งเสริมด้านอารมณ์ จิตใจ และคุณธรรม 

จริยธรรมให้กับนักศึกษา ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมที่จะปลูกฝัง 

นิสัยแห่งพฤติกรรมจิตสาธารณะ ดังน้ันหากมหาวิทยาลัยมีการ 

เชือ่มโยงสถาบนัทางสงัคมต่าง ๆ  ให้ร่วมมอืช่วยกนัในการจดัโครงการ 

ที่จะช่วยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษามากขึ้น เพื่อให้ 

นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงคุณธรรมที่ถูกต้อง และสามารถนำามาเป็น 

แนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจำาวันได้ โดยจะต้องคำานึงถึงความ 

สนใจของนักศึกษาร่วมด้วย ย่อมส่งผลให้นักศึกษาเกิดพฤติกรรม 

จิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น

 ปัจจัยภายนอกด้านการสนับสนุนจากชุมชนมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา แสดงให้เห็นว่า 

การที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการทำากิจกรรมต่างๆ 

สูงย่อมส่งผลให้นักศึกษาเกิดพฤติกรรมสาธารณะสูงขึ้นด้วย ทั้งนี้

เนื่องจากปัจจัยทางด้านชุมชนถือเป็นตัวเสริมแรงทางสังคม  หาก

สงัคมหรอืชมุชนให้การยกย่อง สนบัสนนุ ย่อมส่งผลให้นกัศกึษาเกดิ

แรงจูงใจ เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าแห่งพฤติกรรมจิตสาธารณะ

ของตนเองมากยิ่งขึ้น

 ปัจจัยภายนอกด้านการสนับสนุนจากเพื่อนมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก 

เพื่อนมีอิทธิพลต่อนักศึกษาสูงในช่วงวัยรุ ่น มีลักษณะเป็นการ 

ถ่ายทอดทางสังคมและการชักจูง หรือการยอมรับให้ปฏิบัติตาม 

ค่านิยมของกลุ่ม เพื่อนให้ความรู ้ที่ครอบครัวไม่สามารถให้ได้  

เพื่อนจะทำาให้นักศึกษาได้สัมผัสกับค่านิยมและประสบการณ ์

ของครอบครวัอืน่ และเพือ่นจะสามารถเป็นแบบอย่างแก่นกัศกึษาได้  

หากเพื่อนมีพฤติกรรมหรือค่านิยมในการที่จะชักจูง สนับสนุนให ้

เกิดการกระทำาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือส่วนรวมมากขึ้นเท่าใด 

ย่อมจะทำาให้นกัศกึษาเกดิพฤตกิรรมจติสาธารณะมากขึน้ตามไปด้วย

 จากทีก่ล่าวมาแล้วจะเหน็ได้ว่า การเกดิพฤตกิรรมของบคุคล 

นั้นเป็นสาเหตุที่มาจากปัจจัยภายในตัวบุคคลที่เป็นลักษณะทางจิต 

และปัจจัยภายนอกตัวบุคคลที่เป็นส่วนของสภาพแวดล้อม ดังนั้น 

ปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอกเพียงด้านใดด้านหนึ่ง จึงไม่ 

สามารถเป็นตัวบ่งช้ีพฤติกรรมของบุคคลได้ การพัฒนาพฤติกรรม 

จติสาธารณะของนกัศกึษาจงึต้องกระทำาควบคูก่นัไปทัง้ปัจจยัภายใน 

และภายนอก โดยมีการประสานและเชื่อมโยงในแต่ละปัจจัยให้ 

เกิดการปฏิสัมพันธ์ มีการสนับสนุนและเกื้อกูลกัน เพื่อให้นักศึกษา 

ของคณะ/มหาวิทยาลัย สามารถที่จะก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่ 

พงึประสงค์ของสังคม และการเป็นอนาคตทีด่ขีองประเทศชาตสิบืไป

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัยไปใช้

  1.1. คณะศิลปศาสตร์สามารถนำาผลการวิจัยไปใช้ใน

การเสริมสร้างความตระหนัก และจิตสำานึกให้แก่นักศึกษาของ 

คณะศิลปศาสตร์ในการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นสิ่งที ่

สำาคญัและจำาเป็นอย่างยิง่ต่อการเป็นสมาชกิของสงัคม อนัเป็นกำาลงั 

สำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ศิริสุข  นาคะเสนีย์, ชุลี  ปัญจะผลินกุล, ศศิวิมล  โมอ่อน
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     1.2. คณะศิลปศาสตร์สามารถนำาผลการวิจัยไปใช ้

เป็นแนวทางในการปรบัปรงุการเรยีนการสอนของคณะศลิปศาสตร์ 

ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป 

  1.3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

สามารถนำาผลการวจิยัไปใช้ในการวางแผนการดำาเนนิงานในการจดั 

กิจกรรม หรือรณรงค์ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจิตสาธารณะ 

เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนรอบมหาวิทยาลัย หรือ 

สังคมส่วนรวมต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1. ควรทำาการศกึษาเกีย่วกับการมส่ีวนร่วมในกจิกรรม 

จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

รัตนโกสินทร์

  2.2. ควรทำาการศกึษาเกีย่วกบัแรงจงูใจต่อจติสาธารณะ 

ในการทำากิจกรรมเพ่ือสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  2.3. ควรทำาการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

  2.4. ควรทำาการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม

เพือ่ส่งเสรมิการมจีติสาธารณะของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์
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การศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการนำาไปใช้เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

The understanding of risk management and its use for managing by 

the executive and staff in Rambhai Barni Rajhabat University.

ทัศนัย  ขัตติยวงษ์, นงนุช  วงษ์สุวรรณ, นิพนธ์  วุฒิชัย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

บทคัดย่อ
 การศกึษาความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการบรหิารความเสีย่งและการนำาไปใช้เพือ่การบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพระดบัผูบ้รหิารและ 

ผูป้ฏบิตังิานมหาวทิยาลยัราชภฏัรำาไพพรรณ ี มวีตัถปุระสงค์เพือ่  1) ศกึษาความรูแ้ละความเข้าใจเรือ่งการบรหิารความเสีย่งของผูบ้รหิารและ

ผูป้ฏบิตังิาน  2) ศกึษาการนำาความรูแ้ละความเข้าใจในการบรหิารความเสีย่งไปใช้ประโยชน์ในการบรหิาร 3) เพือ่ศกึษาทศันคตกิารบรหิาร

จัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระหว่างปีการศึกษา 2552-2555 4) ศึกษาการนำาความรู้และความเข้าใจในการ

บรหิารความเสีย่งไปใช้ในกำาหนดแผนการบรหิารความเส่ียงของมหาวทิยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณแีละบรหิารจดัการความเส่ียงมหาวทิยาลยั

ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระหว่างปีการศึกษา 2552-2555

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีม้ ี2 กลุม่จำานวน 215 คน ประกอบด้วยผู้บรหิารและผู้ปฏิบตังิานในมหาวทิยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี   

จากงานวิจัยพบว่า 1) การวัดระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณ ี

โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระดับปานกลาง ตามการจำาแนกระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงด้านขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 

เหตุแห่งความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง และมาตรการหรือรูปแบบในการจัดการความเสี่ยง อยู่ระดับปานกลาง ระดับความรู้ความเข้าใจ 

เรื่องของความเสี่ยงในด้านความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความรุนแรงในความเสียหายมีระดับค่อนข้างน้อย และผลการศึกษาพบว่าระดับความรู ้

ความเข้าใจมีความสัมพันธ์กันกับระดับการศึกษาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 2) การวัดระดับด้านการนำาไปใช้ในกำาหนดแผนบริหาร 

ความเสีย่งเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในแผนบรหิารความเสีย่งด้านการกำาหนดแผนบรหิารความเสีย่ง การนำาแผนบรหิารความเสีย่งไปใช้ดำาเนนิงาน 

การติดตามและประเมินผล การสรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน และการนำาผลการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ไปกำาหนด

แผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป จะพบว่ามากกว่าร้อยละ 50 บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำาหนดแผนบริหารความเสี่ยง 

และน้อยกว่าร้อยละ 50 ไม่มีส่วนร่วมในการกำาหนดแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ดำาเนินงาน การวัดระดับค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการ 

นำาไปใช้กำาหนดแผนบริหารความเสี่ยงโดยรวมอยู่ระดับน้อย (X = 1.49)  และจากสมมติฐานพบว่า ระดับการนำาไปใช้กำาหนดแผนบริหาร

ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กันกับระดับตำาแหน่งงานอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05  3) การวัดระดับทัศนคติของแผนบริหารความเสี่ยง 

ต่อประสทิธภิาพการการบรหิารงานของระดบัผูบ้รหิารและผู้ปฏบิตังิานตัง้แต่ พ.ศ. 2552-2555 จะพบว่าทศันคตขิองแผนบรหิารความเสีย่ง 

ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอยู่ระดับปานกลาง สมมติฐานพบว่าระดับทัศนคติของแผนบริหาร 

ความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ พ.ศ. 2552 - 2555 มีความสัมพันธ์กันกับระดับ 

การนำาไปใช้กำาหนดแผนบริหารความเสี่ยงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 และสมมุติฐานพบว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีระดับความรู้ 

และเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณีไม่มีความสัมพันธ์กับนำาไปใช้จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง 

ของมหาวทิยาลยัและไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัทศันคตขิองแผนบรหิารความเสีย่งต่อประสทิธภิาพการบรหิารงานตัง้แต่ พ.ศ. 2552-2555 

คำาสำาคัญ : ความเสี่ยง  การบริหารความเสี่ยง  ผู้บริหาร

ทัศนัย  ขัตติยวงษ์, นงนุช  วงษ์สุวรรณ, นิพนธ์  วุฒิชัย
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Abstract

 The understanding of risk management and its use for managing by the executive and staff in 

Rambhai Barni Rajhabat University. The purposes of this research were : 1) To study  the knowledge and understanding  

of risk management of  the executive and staff in Rambhai Barni Rajhabat University 2) To study about the utilization 

of risk management. 3) To study the attitudes of managing risk effectively during the 2552-2555 academic year. 

4) To study the utilization of the knowledge and the understanding of risk management perform the risk management  

plan and manage the risk in Rambhai Barni Rajhabat University effectively during the 2552-2555 academic year.

 The research sample consisted of 2 groups of 208 executives and staffs. The results of the study were as follows :  

1) To measure the level of knowledge and understanding of the risk management of personnel within  

Rambhai Barni Rajhabat University. The overall average is moderate. According to the classification level of knowledge 

and understanding of the risk management is about The process of risk management, cause of the risk, risk category and 

measures to manage the risk. There are quite a few insights in the risk that contribute to the severity of the damage.  

The research reveal that found : the level of knowledge and understanding was a relation to the educational level 

with a significant level of 0.05. 2) To measure the level of utilization of risk management plan participated by personnel  

in planning risk management, implementing of the plan to operate risk management, monitoring and evaluation,  

summarizing and reporting on implementation of the risk management plan and using the process of risk management 

is left to determine the risk management plan in the next fiscal year. It found that the level more than 50 percentage 

of personnel participated in the overall of these. And less than 50 percentage of personnel did not participated in it.  

The average level of the utilization of risk management plan to perform risk management in the overall risk is low 

(X = 1.49). And from the assumption that level of the utilization of risk management plan associated with the job 

position is statistically significant at 0.05. 3) To measure the attitude of the risk management plan for the effective 

management of the executive and staff from the year 2552 to 2555. It found that the level is moderate. Assumption  

that the attitude of the risk management plan for the effective management of the executive and staff from the year 

2552-2555  is associated with the adoption of a risk management plan that is statistically significant at 0.05. And the 

assumption found that the knowledge and understanding in the Rambhai Barni Rajhabat University’s risk management 

of the executive and staff did not correlate with the risk management plan and with the attitude of the effectiveness 

of risk management from the year 2552-2555

Keywords :  Risk,  Risk  management,  Executive
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บทนำา
 การนำาแนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ 

ในการบรหิารและการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัรำาไพพรรณี

ถือเป็นหลักการบริหารองค์กรท่ีสำาคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง 

ของมหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางลดหรือป้องกันหรือขจัดปัญหา 

ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินงานและความเสียหายแก่เป้าหมาย 

ที่ ได ้กำาหนดขึ้น การบริหารความเสี่ยงเป ็นหลักการเตรียม 

ความพร้อมสำาหรับการเผชิญความเสี่ยงท่ีอาจจะก่อให้เกิด 

ความเสียหายไว้ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีต ่อ 

มหาวทิยาลยัมหีลากหลายประการ คอื การบรหิารความเสีย่งจะเป็น 

แหล่งข้อมลูสำาหรบัผูบ้รหิารในการตดัสนิใจด้านต่างๆ พร้อมกบัช่วย 

สะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงสำาคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ 

ในเชิงลบต่อมหาวิทยาลัย และเป ็นเครื่องมือสำาคัญในการ 

การวางแผน  การกำาหนดกลยทุธ์  การตดิตามควบคมุและวดัผลการ

ปฏบิตังิาน รวมถงึช่วยให้การพฒันาองค์กรเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

และช่วยให้การพฒันาการบรหิารและจดัสรรทรพัยากรเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 สิ่งที่สำาคัญอีกประการคือ การบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยดำาเนินการภายใต้ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ

กลยทุธ์การบรหิารมหาวทิยาลยัราชภฏัรำาไพพรรณ ีตามแนวคดิของ

การพฒันาระบบประกนัคณุภาพการบรหิารงานภายใต้ การควบคุม 

ดแูลของหน่วยงานภายนอกได้แก่ ก.พ.ร. ตามตวัชีว้ดัระดบัความสำาเรจ็

ในการจัดทำาระบบบริหารความเสี่ยง สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

(ส.ต.ง.) ที่กำาหนดระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย

การกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2541 โดยกำาหนด

ให้ทกุส่วนราชการจดัทำาระบบการควบคมุภายใน และมกีารตดิตาม

ประเมินผลจัดทำารายงานเสนอสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

เป็นระยะๆ รวมถงึ การกำาหนดตวัชีว้ดัการประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปี พ.ศ. 2550 ของสำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น การบรหิารความเสีย่งถือเป็นส่วนหนึง่

ของหลกัการบรหิารจดัการองค์กร และเป็นเรือ่งส่วนรวมทีบ่คุลากร

ทกุฝ่ายในองค์กร ตัง้แต่ระดบัสภามหาวทิยาลยั คณะกรรมการต่าง ๆ  

ผู ้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานทุกคนควรได้มีส่วนร่วมในการ

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค อันเป็นความเสี่ยงต่อเป้าหมายและ

การบรหิารงานของมหาวทิยาลยั และสามารถนำาไปกำาหนดแนวทาง

และจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง  รวมถึงสามารถนำาแผนบริหาร

ความเสี่ยงไปใช้ในการลดและป้องกันปัญหาและอุปสรรคได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 ดังน้ันการบริหารความเส่ียงจะประสบความสำาเร็จได้นั้น  

บุคลากรทุกระดับและทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยจำาเป็นต้องมี 

ความสอดคล้องในความรูแ้ละความเข้าใจของผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน 

เรื่องการบริหารความเส่ียงและสามารถนำาไปใช้กำาหนดแผนบริหาร

ความเส่ียงร่วมกัน รวมถึงสามารถดำาเนินงานตามแผนบริหาร 

ความเสีย่งเพือ่ลดและขจดัปัญหา อปุสรรคและข้อจำากดัต่างๆ ท่ีเป็น 

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้

มหาวิทยาลัยสามารถดำาเนินงานตามเป้าหมายและมีมาตรฐาน 

การประกันคุณภาพการบริหารองค ์กรการศึกษาได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 จากที่กล่าวทั้งหมดข้างต้น จึงทำาให้เป็นเหตุผลให้ทำา 

การศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงและ

การนำาไปใช้เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพระดับผู้บริหาร

และผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความรู ้และความเข้าใจเรื่องการบริหาร 

ความเส่ียงของผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรำาไพพรรณี  ในช่วงระหว่างปีการศึกษา 2552-2555

 2. เพือ่ศึกษาถงึการนำาความรูแ้ละความเข้าใจในการบรหิาร

ความเส่ียงไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารความเสีย่งของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏรำาไพพรรณีระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในช่วงระหว่าง 

ปีการศึกษา 2552-2555

 3. เพื่อศึกษาถึงทัศนคติการบริหารจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระหว่างปีการศึกษา 

2552-2555

 4. เพื่อศึกษาถึงการนำาความรู ้และความเข้าใจในการ

บริหารความเสี่ยงไปใช้ในกำาหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี และบริหารจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระหว่างปีการศึกษา 

2552-2555

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

และการนำาไปใช ้ เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี 

เป็นลักษณะของการศึกษาเชิงสำารวจ (Survey Research)  

การเก็บรวบรวมข ้อมูลของกลุ ่มผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณีมีจำานวนทั้งสิ้น 215 คน 

โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม และทำาการประมวลผลโดยใช ้

โปรแกรม SPSS ซึง่สถติทิีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ  

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stan
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 3. ทศันคตขิองแผนบรหิารความเสีย่งต่อประสทิธภิาพการการบรหิารงานของระดบัผู้บรหิารและผู้ปฏบิตังิานตัง้แต่ พ.ศ. 2552-2555 

  3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน 

ของระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2555

 ตารางที่ 3.1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงต่อประสิทธิภาพการการบริหารงานของระดับ 

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2555

 

 

20.0% 0 3.1% 20.0% 
รวม 5 85 98 5 

 จากตารางที่ 1.2 พบวา ระดับความรูความเขาใจมีความสัมพันธกันกับระดับการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
2. การวิเคราะหขอมูลดานการนําไปใชในกําหนดแผนบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการมีสวนรวมในการกําหนดแผนบริหาร

ความเส่ียง  
 2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการนําไปใชในกําหนดแผนบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการมีสวนรวมในการกําหนด

แผนบริหารความเส่ียงโดยการจัดลําดับความถี่และรอยละของขอมูลตั้งแตดานที่ 1 2 3 4 และ 5 โดยแบงระดับการนําไปใช 
 

ตารางที่ 2.1 รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในการกําหนดแผนบริหารความเส่ียงโดยแบงระดับการนําไปใช  
ระดับการนําไปใชในกําหนดแผนบริหารความเส่ียง จํานวนผูตอบ รอยละของผูตอบ ระดับการนําไปใช 

0 63 30.3 ไมไดนําไปใช 
1-2 41 19.9 นอย 
3-4 40 19.4 ปานกลาง 
5 62 30.1 มาก 

รวม 206 100  
*Mean 1.49  S.D. 1.213 

 จากตารางที่ 2.1 รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในการกําหนดแผนบริหารความเส่ียงระดับมากรอยละ 30.1 
ระดับปานกลางรอยละ 19.4  ระดับนอยรอยละ 19.9 บุคลากรที่ไมมีสวนรวมในการกําหนดแผนบริหารความเส่ียงรอยละ 30.3   

 คาเฉล่ียของการมีสวนรวมในการนําไปใชในการกําหนดแผนบริหารความเส่ียงอยูระดับนอย ( X  =1.49) 
 2.2 การทดสอบสมมุติฐาน ระดับการนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียงมีความสัมพันธกันกับระดับตําแหนงงาน 

ตารางที่ 2.2 ระดับการนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียงมีความสัมพันธกันกับระดับตําแหนงงาน 
ระดับการนําไปใชกําหนดแผน

บริหารความเส่ียง 
ระดับตําแหนงงาน Pearson Chi-Square 

ผูบริหาร ผูปฏิบัติ Value Asymp. Sig. (2-sided) 
0 

ไมไดนําไปใช 
8 53 

10.132(a) .017 

21.6% 32.7% 
1-2 
นอย 

10 31 
27.0% 19.1% 

3-4 
ปานกลาง 

2 35 
5.4% 21.6% 

5 
มาก 

17 43 
45.9% 26.5% 

รวม 37 162 
 จากตารางที่ 2.2 พบวา ระดับการนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียงมีความสัมพันธกันกับระดับตําแหนงงานอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

3. ทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการการบริหารงานของระดับผูบริหารและผูปฏิบัติงานตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 
 3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของแผนบริหารความเสี่ยงตอประสิทธิภาพ

การบริหารงานของระดับผูบริหาร และผูปฏิบัติงานตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 
ตารางที่ 3.1 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการการบริหารงานของระดับผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 

ดานที ่
แผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการบริหารงาน 

ตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 
คาเฉล่ีย 
(mean) 

คา S.D. แปลผล 

1 มหาวิทยาลัยไดเผยแพรแผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีใหทราบแกทุกคนในระดับใด 

3.06 1.000 ปานกลาง 
 

 

2 ทานคิดวาแผนบริหารความเส่ียงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยระดับใด 

3.28 .845 ปานกลาง 

3 ทานคิดวาแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยไดใชอยูในระดับใด 3.08 .882 ปานกลาง 
4 ทานคิดวาแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยสามารถลดความเส่ียง

ของมหาวิทยาลัยไดในระดับใด 
3.04 .906 ปานกลาง 

5 ท านคิดว าแผนบริหารความเ ส่ีย งของมหา วิทยา ลัย มีผลต อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหารอยูในระดับใด 

3.20 .999 ปานกลาง 

 รวม 3.1379 .74984  
 จากตารางที่ 3.1 พบวาทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการการบริหารงานของระดับผูบริหาร

และผูปฏิบัติงานอยูระดับปานกลาง ในดานที่ 1 2 3 4 และ 5 
 3.2 การทดสอบสมมุติฐาน ระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต 

พ.ศ. 2552-2555 มีความสัมพันธกันกับระดับการนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียง 
ตารางที่ 3.2 ระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 มีความสัมพันธ
กันกับระดับการนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียง 
 
 
 
 

ระดับทัศนคติของแผนบริหาร 
ความเส่ียงตอประสิทธิภาพ 

การบริหารงานตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 

ระดับการนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียง Pearson Chi-Square 

0 1-2 3-4 5 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

5 
 2 3 9 

43.126(a) .000 

 4.9% 7.7% 14.5% 

4 
17 12 24 33 

27.9% 29.3% 61.5% 53.2% 

3 
32 25 11 17 

52.5% 61.0% 28.2% 27.4% 

2 
9 2 1 3 

14.8% 4.9% 2.6% 4.8% 

1 
3    

4.9%    
รวม 61 41 39 62 

 จากตารางที่ 4.12 พบวาระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต พ.ศ. 
2552-2555 มีความสัมพันธกันกับระดับการนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 3.3 สมมุติฐานที่ 9  ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีระดับความรูและเขาใจเรื่องการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีความสัมพันธกับนําไปใชจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยและมีความสัมพันธกับ
ระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 
ตารางที่ 3.3 ระดับความรูและเขาใจเรื่องการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีความสัมพันธกับการนําไปใชจัดทํา
แผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย และมีความสัมพันธกับระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพ          
การบริหารงานตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

การนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียง 
  

.044 1 .044 .030 .863 
287.195 195 1.473   

 จากตารางที่ 3.1 พบว่าทัศนคติของแผนบริหารความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพการการบริหารงานของระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

อยู่ระดับปานกลาง ในด้านที่ 1 2 3 4 และ 5

  3.2 การทดสอบสมมุติฐาน ระดับทัศนคติของแผนบริหารความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2555 

มีความสัมพันธ์กันกับระดับการนำาไปใช้กำาหนดแผนบริหารความเสี่ยง

 ตารางที่ 3.2 ระดับทัศนคติของแผนบริหารความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2555 มีความสัมพันธ์กัน

กับระดับการนำาไปใช้กำาหนดแผนบริหารความเสี่ยง

 

 

2 ทานคิดวาแผนบริหารความเส่ียงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยระดับใด 

3.28 .845 ปานกลาง 

3 ทานคิดวาแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยไดใชอยูในระดับใด 3.08 .882 ปานกลาง 
4 ทานคิดวาแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยสามารถลดความเส่ียง

ของมหาวิทยาลัยไดในระดับใด 
3.04 .906 ปานกลาง 

5 ท านคิดว าแผนบริหารความเ ส่ีย งของมหา วิทยา ลัย มีผลต อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหารอยูในระดับใด 

3.20 .999 ปานกลาง 

 รวม 3.1379 .74984  
 จากตารางที่ 3.1 พบวาทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการการบริหารงานของระดับผูบริหาร

และผูปฏิบัติงานอยูระดับปานกลาง ในดานที่ 1 2 3 4 และ 5 
 3.2 การทดสอบสมมุติฐาน ระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต 

พ.ศ. 2552-2555 มีความสัมพันธกันกับระดับการนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียง 
ตารางที่ 3.2 ระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 มีความสัมพันธ
กันกับระดับการนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียง 
 
 
 
 

ระดับทัศนคติของแผนบริหาร 
ความเส่ียงตอประสิทธิภาพ 

การบริหารงานตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 

ระดับการนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียง Pearson Chi-Square 

0 1-2 3-4 5 Value Asymp. Sig. (2-sided) 
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 2 3 9 

43.126(a) .000 

 4.9% 7.7% 14.5% 
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17 12 24 33 
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52.5% 61.0% 28.2% 27.4% 
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14.8% 4.9% 2.6% 4.8% 
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รวม 61 41 39 62 

 จากตารางที่ 4.12 พบวาระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต พ.ศ. 
2552-2555 มีความสัมพันธกันกับระดับการนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 3.3 สมมุติฐานที่ 9  ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีระดับความรูและเขาใจเรื่องการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีความสัมพันธกับนําไปใชจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยและมีความสัมพันธกับ
ระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 
ตารางที่ 3.3 ระดับความรูและเขาใจเรื่องการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีความสัมพันธกับการนําไปใชจัดทํา
แผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย และมีความสัมพันธกับระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพ          
การบริหารงานตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

การนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียง 
  

.044 1 .044 .030 .863 
287.195 195 1.473   

 จากตารางที่ 4.12 พบว่าระดับทัศนคติของแผนบริหารความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2555 มีความ

สัมพันธ์กันกับระดับการนำาไปใช้กำาหนดแผนบริหารความเสี่ยงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05

ทัศนัย  ขัตติยวงษ์, นงนุช  วงษ์สุวรรณ, นิพนธ์  วุฒิชัย
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   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558   95

  3.3 สมมุติฐานที่ 9 ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานมีระดับความรู ้และเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรำาไพพรรณีมีความสัมพันธ์กับนำาไปใช้จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและมีความสัมพันธ์กับระดับทัศนคติ 

ของแผนบริหารความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2555

 ตารางที่ 3.3 ระดับความรู้และเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณีมีความสัมพันธ์กับการนำาไปใช้ 

จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และมีความสัมพันธ์กับระดับทัศนคติของแผนบริหารความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพ  

การบริหารงานตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2555

 

 

  287.239 196    
ระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียง
ตอประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต 
พ.ศ. 2552-2555 

.225 1 .225 .403 .526 
107.220 192 .558   
107.445 193    

 จากตารางที่ 3.3 พบวา  ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีระดับความรูและเขาใจเรื่องการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไมมีความสัมพันธกับการนําไปใชจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยและไมมี
ความสัมพันธกับระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต พ .ศ. 2552-2555 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (คา F = .030 sig = .863 (>0.05) และ F = .403 sig = .526 (>0.05)) 

สรุปและอภิปรายผล 

1. การวัดระดับความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเส่ียงของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดย
ภาพรวมอยูระดับปานกลาง และหากจะจัดลําดับความรูความเขาใจที่เก่ียวของกับความเส่ียงแลวสวนใหญมักจะมีความรูในเรื่อง
ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง เหตุแหงความเส่ียง ประเภทความเส่ียง และมาตรการหรือรูปแบบในการจัดการกับความเส่ียงระดับปาน
กลาง  และมีความรูความเขาใจคอนขางนอย ในดานความเส่ียงที่สงผลตอความรุนแรงในความเสียหาย และจากสมมติฐานพบวาระดับ
ความรูความเขาใจมีความสัมพันธกันกับระดับการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

2. การวัดระดับการนําไปใชในกําหนดแผนบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการมีสวนรวมในการกําหนดแผนบริหารความเส่ียง  
จะพบวาการมีสวนรวมในการกําหนดแผนบริหารความเส่ียง และ มีสวนรวมในการนําแผนบริหารความเส่ียงไปใชดําเนินงานมากกวา
รอยละ 50  ชึ่งมักเปนการรวมดําเนินการระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  และ การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล การ
สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน และ การนําผลการบริหารความเส่ียงที่เหลืออยูไปกําหนดแผนบริหารความเส่ียง
ปงบประมาณถัดไป น้ันผูใชมีนอยกวา รอยละ 50  และหากวัดระดับคาเฉล่ียของการมีสวนรวมในการนําไปใชกําหนดแผนบริหาร
ความเส่ียงโดยรวมอยูระดับนอย  และจากสมมติฐานพบวา ระดับการนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียงมีความสัมพันธกันกับ
ระดับตําแหนงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

3.  การวัดระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการการบริหารงานของระดับผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 จะพบวาทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการบริหารงานของระดับผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานอยูระดับปานกลาง และจากสมมติฐานพบวา ระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการการ
บริหารงานของระดับผูบริหาร และผูปฏิบัติงานตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 มีความสัมพันธกันกับระดับการนําไปใชกําหนดแผน
บริหารความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05   

แตสมมุติฐาน ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีระดับความรูและเขาใจเรื่องการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มีความสัมพันธกับนําไปใชจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย  และมีความสัมพันธกับระดับทัศนคติของแผนบริหาร     
ความเส่ียงตอประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 น้ัน  พบวาไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว   

ขอเสนอแนะ   

1.  มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมสัมนาความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงในแตละดานใหเหมาะสมแก
บุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับผูบริหารและผูเก่ียวของ  เพื่อใหเห็นความสําคัญกับการนําไปใชในการกําหนดแผนบริหาร
ความเส่ียงใหมีความชัดเจนและสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยตามทัศนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เพื่อใหมีการนําไปใชและการบริหารความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ 

เอกสารอางอิง 

 

 

2 ทานคิดวาแผนบริหารความเส่ียงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยระดับใด 

3.28 .845 ปานกลาง 

3 ทานคิดวาแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยไดใชอยูในระดับใด 3.08 .882 ปานกลาง 
4 ทานคิดวาแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยสามารถลดความเส่ียง

ของมหาวิทยาลัยไดในระดับใด 
3.04 .906 ปานกลาง 

5 ท านคิดว าแผนบริหารความเ ส่ีย งของมหา วิทยา ลัย มีผลต อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหารอยูในระดับใด 

3.20 .999 ปานกลาง 

 รวม 3.1379 .74984  
 จากตารางที่ 3.1 พบวาทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการการบริหารงานของระดับผูบริหาร

และผูปฏิบัติงานอยูระดับปานกลาง ในดานที่ 1 2 3 4 และ 5 
 3.2 การทดสอบสมมุติฐาน ระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต 

พ.ศ. 2552-2555 มีความสัมพันธกันกับระดับการนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียง 
ตารางที่ 3.2 ระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 มีความสัมพันธ
กันกับระดับการนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียง 
 
 
 
 

ระดับทัศนคติของแผนบริหาร 
ความเส่ียงตอประสิทธิภาพ 

การบริหารงานตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 

ระดับการนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียง Pearson Chi-Square 

0 1-2 3-4 5 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

5 
 2 3 9 

43.126(a) .000 

 4.9% 7.7% 14.5% 

4 
17 12 24 33 

27.9% 29.3% 61.5% 53.2% 

3 
32 25 11 17 

52.5% 61.0% 28.2% 27.4% 

2 
9 2 1 3 

14.8% 4.9% 2.6% 4.8% 

1 
3    

4.9%    
รวม 61 41 39 62 

 จากตารางที่ 4.12 พบวาระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต พ.ศ. 
2552-2555 มีความสัมพันธกันกับระดับการนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 3.3 สมมุติฐานที่ 9  ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีระดับความรูและเขาใจเรื่องการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีความสัมพันธกับนําไปใชจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยและมีความสัมพันธกับ
ระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 
ตารางที่ 3.3 ระดับความรูและเขาใจเรื่องการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีความสัมพันธกับการนําไปใชจัดทํา
แผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย และมีความสัมพันธกับระดับทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงตอประสิทธิภาพ          
การบริหารงานตั้งแต พ.ศ. 2552-2555 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

การนําไปใชกําหนดแผนบริหารความเส่ียง 
  

.044 1 .044 .030 .863 
287.195 195 1.473   

 จากตารางที่ 3.3 พบว่า  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีระดับความรู้และเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รำาไพพรรณไีม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการนำาไปใช้จดัทำาแผนบรหิารความเสีย่งของมหาวทิยาลยัและไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัทศันคตขิองแผน

บรหิารความเสีย่งต่อประสทิธภิาพการบรหิารงานตัง้แต่ พ.ศ. 2552-2555 อย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิี ่0.05 (ค่า F = .030 sig = .863 (>0.05)  

และ F = .403 sig = .526 (>0.05))

สรุปและอภิปรายผล
 1. การวดัระดบัความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง 

ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี โดยภาพรวม 

อยู ่ระดับปานกลาง และหากจะจัดลำาดับความรู ้ความเข้าใจ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัความเสีย่งแล้วส่วนใหญ่มกัจะมคีวามรูใ้นเรือ่งขัน้ตอน 

การบริหารความเส่ียง เหตุแห่งความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 

และมาตรการหรือรูปแบบในการจัดการกับความเสี่ยงระดับ 

ปานกลาง  และมคีวามรูค้วามเข้าใจค่อนข้างน้อย ในด้านความเสีย่ง 

ที่ส่งผลต่อความรุนแรงในความเสียหาย และจากสมมติฐานพบ

ว่าระดับความรู้ความเข้าใจมีความสัมพันธ์กันกับระดับการศึกษา 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 

 2. การวัดระดับการนำาไปใช ้ในกำาหนดแผนบริหาร 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการกำาหนดแผนบริหาร 

ความเสี่ยง จะพบว่าการมีส่วนร่วมในการกำาหนดแผนบริหาร 

ความเสี่ยง และ มีส่วนร่วมในการนำาแผนบริหารความเสี่ยงไป

ใช้ดำาเนินงานมากกว่าร้อยละ 50  ชึ่งมักเป็นการร่วมดำาเนินการ

ระหว่างผู้บริหารและผู้ปกิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการติดตาม 

และประเมินผล การสรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผน และ การนำาผลการบรหิารความเสีย่งทีเ่หลอือยูไ่ปกำาหนดแผน

บริหารความเสี่ยงปีงบประมาณถัดไป นั้นผู้ใช้มีน้อยกว่า ร้อยละ 50 

และหากวัดระดับค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการนำาไปใช้กำาหนด 

แผนบริหารความเสี่ยงโดยรวมอยู่ระดับน้อย  และจากสมมติฐาน 

พบว่า ระดับการนำาไปใช้กำาหนดแผนบริหารความเสี่ยงมีความ

สัมพันธ์กันกับระดับตำาแหน่งงานอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 

 3. การวัดระดับทัศนคติของแผนบริหารความเสี่ยง 

ต่อประสิทธภิาพการการบรหิารงานของระดบัผู้บรหิารและผูป้ฏบิตัิ

งานตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2555 จะพบว่าทัศนคติของแผนบริหาร 

ความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของระดับผู ้บริหาร 

และผูป้ฏบิตังิานอยูร่ะดบัปานกลาง และจากสมมตฐิานพบว่า ระดบั

ทัศนคติของแผนบริหารความเส่ียงต่อประสิทธิภาพการการบริหาร

งานของระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2555 

มีความสัมพันธ ์กันกับระดับการนำาไปใช้กำาหนดแผนบริหาร 

ความเสี่ยงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05  

 แต่สมมุติฐาน ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานมีระดับความรู ้

และเข้าใจเรื่องการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รำาไพพรรณีมีความสัมพันธ์กับนำาไปใช้จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง 

ของมหาวิทยาลัย และมีความสัมพันธ์กับระดับทัศนคติของ 

แผนบริหาร ความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต่  

พ.ศ. 2552-2555 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 นั้น พบว่า 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

ทัศนัย  ขัตติยวงษ์, นงนุช  วงษ์สุวรรณ, นิพนธ์  วุฒิชัย
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96   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558

ข้อเสนอแนะ  
 1. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมสัมนาความรู ้ความเข้าใจ 
เกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งในแต่ละด้านให้เหมาะสมแก่บคุลากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็น 
ความสำาคัญกับการนำาไปใช้ในการกำาหนดแผนบริหารความเสี่ยง 
ให้มีความชัดเจนและสามารถนำาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มหาวิทยาลัยควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร 
ความเสีย่งของมหาวทิยาลยัตามทศันะของบคุลากรในมหาวทิยาลยั

เพือ่ให้มกีารนำาไปใช้และการบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ
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การสร้างชุดกิจกรรมทัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะ

และความคิดสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

A Construction of Visual Art Activity Package to Develop Art Performance

Ability and Creative Thinking for Prathomsuksa 1 Students

เกศินี  กี่จนา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างชุดกิจกรรมทัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิด

สร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1และ2.เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์

ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมทัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านหนองบัว  

สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด จำานวน 1 ห้องเรยีน จำานวน 27 คน โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคอื ชดุกจิกรรมทศันศลิป์เพือ่พฒันาความสามารถในการปฏบิตังิานศลิปะและความคดิสร้างสรรค์ สำาหรบันกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 แบบวัดความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะ และแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาในการทดลอง  

สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง จำานวน10 สัปดาห์ รวมระยะเวลาทั้งหมด 20 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติที (t – test) แบบ Dependent Samples 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 91.94/ 96.67 

 2. ความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะหลังการใช้ชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและ

ความคิดสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. ความคิดสร้างสรรค์หลังการใช้ชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 

สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ : ชุดกิจกรรม/ ความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะ/ ความคิดสร้างสรรค์/นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกศินี  กี่จนา
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Abstract

 The purposes of this research were to construct a visual art activity package and compare art performance 

ability and creative thinking before and after using the package.

 The sample consisted of 27 prathomsuksa 1 students in Ban Nongbua School, Trat Primary Education  

Service Area Office, during the first semester of the 2014 academic year. The instruments were the visual art  

activity  package and the art performance ability and creative thinking test. The statistics used were means, standard  

deviation and t – test.

 The research findings were as follows: 

 1. It was founds that. The construction of visual art activity  package to develop the art performance  

ability and creative thinking for prathomsuksa 1students met the efficiency criteria of 91.94/96.67

 2. The art performance ability after using the package to develop art performance ability and creative  

thinking for prathomsuksa 1 students was statistically significant higher than the pre-test scores at the .05 level.

 3. The creative thinking after using the package to develop art performance ability and creative thinking for 

prathomsuksa 1students was statistically significant higher than the pre-test scores at the .05 level.

Keywords : ACTIVITIES PACKAGE/ ART PERFORMANCE ABILITY/ CREATIVE THINKING/ PRATHOMSUKSA 1 STUDENTS
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บทนำา
 ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นคุณลักษณะทางความคิด 

อย่างหนึ่งที่มีอยู่ในคนทุกคน และสามารถส่งเสริมคุณลักษณะนี ้

ให้สูงขึ้นได้ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะทำาให้ผู้เรียนเป็นคนที่

มีอิสระทางความคิด มีความคิดที่ฉีกออกไปจากกรอบ และสามารถ 

หาหนทางในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้เสมอ (อารี  พันธ์มณี, 2540 

หน้า 2) ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นจุดมุ่งหมายที่สำาคัญของ

การจัดการศึกษาทุกระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

มจีนิตนาการทางศลิปะ มสีนุทรยีภาพ กจิกรรมทางศลิปะช่วยพฒันา

ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน

การนำาไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น

ในตนเอง 

 การส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ตัง้แต่ระดบัประถมศกึษานัน้

มคีวามสำาคญั เพราะผูเ้รยีนวยันีจ้ะเตม็ไปด้วยความอยากรูอ้ยากเหน็ 

และจนิตนาการ การนำากจิกรรมศลิปะเข้ามาจดัให้ผูเ้รยีนได้ปฏบิตัจิรงิ 

จะทำาให้เกิดการพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี  

เพราะศิลปะเป็นศาสตร์ที่มุ่งเป้าหมายไปที่กระบวนการเกี่ยวกับ

ความคิดสร้างสรรค์และการรับรู้เกี่ยวกับความงาม 

 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประเทศ ปีการศึกษา  

2553 พบว่า ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 41.10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.48 

และในปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉล่ีย 

ร้อยละ 46.75 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.50 

เปรียบเทยีบกนัพบว่า ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มคีะแนนเฉล่ีย 

ร้อยละ สูงขึ้น 5.65 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 

ร ้อยละ สูงขึ้น 15.02 ถึงแม้ว ่าจะมีคะแนนเฉลี่ยที่ เพิ่มขึ้น  

ในปีการศกึษา 2554 แต่ยงัไม่ถงึร้อยละ 50 ซึง่เมือ่นำามาแยกเป็นสาระ 

พบว่า ในปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระทัศนศิลป์ 

มคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 48.55 และช้ันมธัยมศกึษาปีที ่3 มคีะแนเฉลีย่ 

ร้อยละ 53.36 ซึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่า 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีคะแนนเฉลี่ยเกินร้อยละ 50 เพียงแค่

ร้อยละ 3.36 (โรงเรียนบ้านหนองบัว, 2555, หน้า 33 – 34)

 ผูว้จิยัเลง็เหน็ถงึความสำาคญั และความจำาเป็นทีจ่ะต้องพฒันา 

ความคดิสร้างสรรค์ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการ 

ปฏิบัติงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้เพิ่มสูงขึ้น  

โดยการจัดทำาชุดกิจกรรมทัศนศิลป ์ขึ้น เพราะชุดกิจกรรม 

เป็นเทคโนโลยท่ีีพฒันาวธิกีารเรยีนการสอนหลายๆ ระบบโดยนำาเอาสือ่ 

ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาของแต่ละกิจกรรมมาช่วยในการจัด 

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่สร้างชดุกจิกรรมทศันศลิป์ เพือ่พฒันาความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ทีม่ปีระสิทธภิาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะ 

กับเกณฑ์ที่กำาหนดก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมทัศนศิลป ์

เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิด

สร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 3. เพือ่เปรยีบเทยีบความคิดสร้างสรรค์กบัเกณฑ์ทีก่ำาหนด

ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิธีดำาเนินการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน

บ้านหนองบวั สังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด 

จำานวน 1 ห้องเรียน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย

 1. ชุดกิจกรรมทัศนศิลป ์ เพื่อพัฒนาความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 2. แบบวัดความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะ

 3. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์  

 ดำาเนินการทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 

สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชุดกิจกรรม 

โดยใช้เวลาในการทดลอง สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง จำานวน 10  

รวมระยะเวลา ทั้งหมด 20 ช่ัวโมง โดยในแต่ละชุดกิจกรรม 

จะประกอบด้วย ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม สื่อ 

และอุปกรณ์ จำานวนชั่วโมง การวัดและประเมินผล รวบรวมข้อมูล

ที่ได้ทั้งหมดไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

เกศินี  กี่จนา
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ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 แสดงผลในตารางที่ 1 ดังนี้

 

 

ชุดที่ 1 เริ่มเรียนทัศนศิลป 
1.1 การสรางภาพจากจุด 

10 262 9.704 97.04 

ชุดที่ 2 ความรูสึกของฉัน 
2.1 ครอบครัวของฉัน 
2.2 ตัวฉันและเพื่อน 

 
20 

 
500 

 
18.519 

 
92.60 

ชุดที่ 3 สนุกกับสีเทียน 
3.1 ดอกไมบนกระดาษทราย 
3.2 การโยงสี 
3.3 การตอเติมวงกลมใหเปนรูปใหม 

 
30 

 
728 

 
26.963 

 
89.88 

ชดุที่ 4 ฝนสีไมใหสนุก 
4.1 การวาดภาพจากนิทาน 

 
10 

 
234 

 
8.667 

 
86.67 

ชุดที่ 5 เลนสีนํ้ากันดีกวา 
5.1 แมสี 3 สี 
5.2 การเขียนภาพสีนํ้ากับสีเทียน 

 
20 

 
498 

 
18.444 

 
92.22 

ชุดที่ 6 สีโปสเตอรไมยากอยางที่คิด 
6.1 การทดลองสี (การหยด, การพับ, การ
เปา) 

 
10 

 
261 

 
9.667 

 
96.67 

ชุดที่ 7 ทัศนศิลปรอบตัว 
7.1 การปนวัฒนธรรม/ ประเพณีไทย 

 
10 

 
239 

 
8.852 

 
88.52 

รวม    E1 = 91.94 
 

  

 

 ตารางที่ 1  แสดงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชสูตร E1พบวาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 โดยรวมเปน 91.94  

การทดลอง คะแนนเต็ม คะแนนที่ได คะแนนเฉล่ีย รอยละ 
หลังการทดลอง 10 261 9.667 96.67 

รวม    E2 = 96.67 
  
 ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชสูตร E2พบวา การหาประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 โดยใชสูตร E2 พบวา ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและ
ความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยรวมเปน 96.67  

 
การทดลอง n คะแนนเต็ม x 1 SD1 t p 

กอนทดลอง 27 10 6.81 0.396 
 – 17.841 .000 

หลังทดลอง 27 10 9.11 0.320 
* p < .05  

 

 

ชุดที่ 1 เริ่มเรียนทัศนศิลป 
1.1 การสรางภาพจากจุด 

10 262 9.704 97.04 

ชุดที่ 2 ความรูสึกของฉัน 
2.1 ครอบครัวของฉัน 
2.2 ตัวฉันและเพื่อน 

 
20 

 
500 

 
18.519 

 
92.60 

ชุดที่ 3 สนุกกับสีเทียน 
3.1 ดอกไมบนกระดาษทราย 
3.2 การโยงสี 
3.3 การตอเติมวงกลมใหเปนรูปใหม 

 
30 

 
728 

 
26.963 

 
89.88 

ชดุที่ 4 ฝนสีไมใหสนุก 
4.1 การวาดภาพจากนิทาน 

 
10 

 
234 

 
8.667 

 
86.67 

ชุดที่ 5 เลนสีนํ้ากันดีกวา 
5.1 แมสี 3 สี 
5.2 การเขียนภาพสีนํ้ากับสีเทียน 

 
20 

 
498 

 
18.444 

 
92.22 

ชุดที่ 6 สีโปสเตอรไมยากอยางที่คิด 
6.1 การทดลองสี (การหยด, การพับ, การ
เปา) 

 
10 

 
261 

 
9.667 

 
96.67 

ชุดที่ 7 ทัศนศิลปรอบตัว 
7.1 การปนวัฒนธรรม/ ประเพณีไทย 

 
10 

 
239 

 
8.852 

 
88.52 

รวม    E1 = 91.94 
 

  

 

 ตารางที่ 1  แสดงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชสูตร E1พบวาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 โดยรวมเปน 91.94  

การทดลอง คะแนนเต็ม คะแนนที่ได คะแนนเฉล่ีย รอยละ 
หลังการทดลอง 10 261 9.667 96.67 

รวม    E2 = 96.67 
  
 ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชสูตร E2พบวา การหาประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 โดยใชสูตร E2 พบวา ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและ
ความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยรวมเปน 96.67  

 
การทดลอง n คะแนนเต็ม x 1 SD1 t p 

กอนทดลอง 27 10 6.81 0.396 
 – 17.841 .000 

หลังทดลอง 27 10 9.11 0.320 
* p < .05  

 

 

ปการศึกษา 2553 พบวา ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 41.10 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉล่ีย
รอยละ 28.48 และในปการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 46.75 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนน
เฉล่ียรอยละ 43.50 เปรียบเทียบกันพบวา ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีเฉล่ียรอยละ สูงขึ้น 5.65 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 มีคะแนนเฉล่ียรอยละ สูงขึ้น 15.02 ถึงแมวาจะมีคะแนนเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นในปการศึกษา 2554 แตยังไมถึงรอยละ 50 ซ่ึง
เม่ือนํามาแยกเปนสาระพบวา ในปการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สาระทัศนศิลปมีคะแนนเฉล่ียรอยละ 48.55 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 53.36 ซ่ึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉล่ียที่สูงกวาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ
มีคะแนนเฉล่ียเกินรอยละ 50 เพียงแครอยละ 3.36 (โรงเรียนบานหนองบัว, 2555, หนา 33 – 34) 

 ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญ และความจําเปนที่จะตองพัฒนาความคิดสรางสรรค ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหเพิ่มสูงขึ้น โดยการจัดทําชุดกิจกรรมทัศนศิลป
ขึ้น เพราะชุดกิจกรรมเปนเทคโนโลยีที่พัฒนาวิธีการเรียนการสอนหลาย ๆ ระบบโดยนําเอาส่ือที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาของ
แตละกิจกรรมมาชวยในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางชุดกิจกรรมทัศนศิลป เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิด 
สรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะกับเกณฑที่กําหนดกอนและหลังการใชชุด 
กิจกรรมทัศนศิลป เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 
         3.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคกับเกณฑที่กําหนดกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมทัศนศิลป เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 
โรงเรียนบานหนองบัว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 1 หองเรียน เครื่องมือในการวิจัย
ประกอบดวย 

1. ชุดกิจกรรมทัศนศิลป เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรค สําหรับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

2. แบบวัดความสามารถในการปฏิบตัิงานศิลปะ 
3. แบบวัดความคิดสรางสรรค   
ดําเนินการทดลองโดยใชชุดกิจกรรมทัศนศิลป เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะ 

และความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซ่ึงมีทั้งหมด 7 ชุดกิจกรรม โดยใชเวลาในการทดลอง สัปดาห
ละ 2 ชั่วโมง จํานวน 10 รวมระยะเวลา ทั้งหมด 20 ชั่วโมง โดยในแตละชุดกิจกรรมจะประกอบดวย ตัวชี้วัด จุดประสงคการ
เรียนรู กิจกรรม ส่ือและอุปกรณ จํานวนชั่วโมง การวัดและประเมินผล รวบรวมขอมูลที่ไดทั้งหมดไปใชในการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยชุดกิจกรรมทัศนศิลป เพื่อพฒันาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรคสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 แสดงผลในตารางที่ 1 ดังน้ี 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู คะแนนเต็ม คะแนนที่ได คะแนนเฉล่ีย รอยละ 

 

 

ชุดที่ 1 เริ่มเรียนทัศนศิลป 
1.1 การสรางภาพจากจุด 

10 262 9.704 97.04 

ชุดที่ 2 ความรูสึกของฉัน 
2.1 ครอบครัวของฉัน 
2.2 ตัวฉันและเพื่อน 

 
20 

 
500 

 
18.519 

 
92.60 

ชุดที่ 3 สนุกกับสีเทียน 
3.1 ดอกไมบนกระดาษทราย 
3.2 การโยงสี 
3.3 การตอเติมวงกลมใหเปนรูปใหม 

 
30 

 
728 

 
26.963 

 
89.88 

ชดุที่ 4 ฝนสีไมใหสนุก 
4.1 การวาดภาพจากนิทาน 

 
10 

 
234 

 
8.667 

 
86.67 

ชุดที่ 5 เลนสีนํ้ากันดีกวา 
5.1 แมสี 3 สี 
5.2 การเขียนภาพสีนํ้ากับสีเทียน 

 
20 

 
498 

 
18.444 

 
92.22 

ชุดที่ 6 สีโปสเตอรไมยากอยางที่คิด 
6.1 การทดลองสี (การหยด, การพับ, การ
เปา) 

 
10 

 
261 

 
9.667 

 
96.67 

ชุดที่ 7 ทัศนศิลปรอบตัว 
7.1 การปนวัฒนธรรม/ ประเพณีไทย 

 
10 

 
239 

 
8.852 

 
88.52 

รวม    E1 = 91.94 
 

  

 

 ตารางที่ 1  แสดงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชสูตร E1พบวาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 โดยรวมเปน 91.94  

การทดลอง คะแนนเต็ม คะแนนที่ได คะแนนเฉล่ีย รอยละ 
หลังการทดลอง 10 261 9.667 96.67 

รวม    E2 = 96.67 
  
 ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชสูตร E2พบวา การหาประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 โดยใชสูตร E2 พบวา ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและ
ความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยรวมเปน 96.67  

 
การทดลอง n คะแนนเต็ม x 1 SD1 t p 

กอนทดลอง 27 10 6.81 0.396 
 – 17.841 .000 

หลังทดลอง 27 10 9.11 0.320 
* p < .05  

 ตารางที่ 1  แสดงการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและ 

ความคิดสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สูตร E1พบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทัศนศิลป์เพ่ือพัฒนา 

ความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมเป็น 91.94 

 ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและ 

ความคิดสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สูตร E2พบว่า การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทัศนศิลป์เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สูตร E2 พบว่า ประสิทธิภาพ

ของชุดกิจกรรมทัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

โดยรวมเป็น 96.67 

เกศินี  กี่จนา
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102   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558

 ตารางที่ 3  แสดงคะแนนแบบวัดความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมทัศนศิลป์เพื่อพัฒนา 

ความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนแบบทดสอบในการ

ปฏบิตังิานศลิปะหลงัเรยีนด้วยชุดกิจกรรมทศันศลิป์เพือ่พฒันาความสามารถในการปฏบิตังิานศลิปะและความคดิสร้างสรรค์สำาหรบันกัเรยีน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

 

 ตารางที่ 3  แสดงคะแนนแบบวัดความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะกอนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมทัศนศิลป
เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา คะแนน
แบบทดสอบในการปฏิบัติงานศิลปะหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและ
ความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ความคิดสรางสรรค 
กอนเรียน หลังเรียน 

t p 
x 2 SD2 x 2 SD2 

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) 32.41 1.394 43.96 1.160 – 53.568 .000 

2.ความคิดคลองแคลว 
(Fluency) 

25.96 1.315 34.78 1.013 – 33.005 .000 

3.ความคิดละเอียดลออ 
(Elaboration)   

7.41 0.888 13.52 0.700 – 27.500 .000 

รวม 65.78 3.597 92.26 2.873 – 48.063 .000 

* p < .05  
 ตารางที่ 4 แสดงคะแนนความคิดสรางสรรคกอนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา คะแนนความคิดสรางสรรค หลัง
เรียนดวยชุดกิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเร ียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 

สรุปผลและอภิปราย  

 สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการใชชุดกิจกรรมทัศนศิลป เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและ
ความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานหนองบัว อําเภอเขา
สมิง จังหวัดตราด จํานวน 27 คน สรุปผลไดดังน้ี  

1. การสรางชุดกิจกรรมทัศนศิลป เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและ 
ความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 พบวา ชุดกิจกรรมทัศนศิลป เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ 
91.94/96.67 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว  

2. การเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะหลังการใชชุดกิจกรรมทัศนศิลป เพื่อพัฒนา 
ความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวาสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคหลังการใชชุดกิจกรรมทัศนศิลป เพื่อพัฒนา 
ความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวาสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่อง การสรางชุดกิจกรรมทัศนศิลป เพื่อพัฒนาความสามารถใน 

 ตารางที่ 4 แสดงคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนและ

หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมทัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์ หลังเรียน

ด้วยชดุกจิกรรมทศันศลิป์เพือ่พฒันาความสามารถในการปฏบิตังิาน

ศลิปะและความคดิสร้างสรรค์สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 

สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลและอภิปราย 
 สรุปผลการวิจัย

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้ชุดกิจกรรมทัศนศิลป์  

เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิด

สร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 กับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองบัว อำาเภอเขาสมิง  

จังหวัดตราด จำานวน 27 คน สรุปผลได้ดังนี้ 

 1. การสร้างชดุกจิกรรมทศันศลิป์ เพือ่พฒันาความสามารถ

ในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่า ชุดกิจกรรม

ทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและ 

ความคิดสร ้างสรรค์สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

มีประสิทธิภาพ 91.94/96.67 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่กำาหนดไว้ 

 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงาน

ศิลปะหลังการใช้ชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

 3. การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์หลังการใช้ชุด

กจิกรรมทศันศิลป์ เพือ่พฒันาความสามารถในการปฏิบตังิานศลิปะ

และความคิดสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

พบว่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 อภิปรายผลการวิจัย

 จากการวจิยัเรือ่ง การสร้างชดุกจิกรรมทศันศลิป์ เพือ่พฒันา

ความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 

สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถ 

นำามาอภิปรายผลได้ดังนี้

 1. จากผลการวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพการใช้ 

ชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน

ศลิปะและความคดิสร้างสรรค์ สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1  

พบว่าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ข้อที่ 1 คือเพื่อสร้างชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการปฏบิตังิานศลิปะและความคดิสร้างสรรค์ สำาหรบันกัเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 อันเนื่องมาจาก

การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดำาเนินการสร้างอย่างเป็นระบบ 

ยึดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของจุงส์ (Jungs, 1963 อ้างถึงใน  

อารี  พันธุ์มณี, 2543) ได้อธิบายถึงวิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์

ในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกนั โดยเขาเสนอวธิกีารคดิสร้างสรรค์ไว้ 5 ขัน้ 

และเรียกขั้นเหล่านี้ว่า “ห้าขั้นแห่งการสร้างความคิด” ดังนี้

  ขั้นที่ 1 คดิรวบรวมข้อมลู หมายถงึ การใช้ใจคดิรวบรวม

วัตถุดิบต่างๆ คิดถึงข้อมูลต่างๆ ทุกอย่างที่กระทำา เช่น การโฆษณา 

หรอืจะเขยีนรปู เป็นต้น เรากค็ดิถงึภาพทีเ่ขากระทำามา เช่น ส ีเส้นสี 

เกศินี  กี่จนา
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การวาดรปู ทีเ่ขาทำากนัมา พยายามใช้ความคดิกบัสิง่ต่างๆ เหล่านัน้ 

อย่างกระตือรือร้นให้มันหลั่งไหลเข้ามาสู่ใจหรือสมองของเรา

  ขั้นที่ 2 กระบวนการใช้วัตถุดิบ หมายถึง การคิดถึง

ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รวบรวมอยู่ในใจครั้งแล้วครั้งเล่า ว่าการทำาอย่างนี้

จะเป็นทีส่นใจและได้ประโยชน์ไหม แล้วนำามาเปรยีบเทยีบกบัความ

คดิอนัอืน่ทีเ่รารวบรวมอยูใ่นใจ หากสมองเหนือ่ยกจ็ะหยดุพกัไว้ก่อน

  ขั้นที่ 3 ทำาใจให้ว่าง หมายถึง การหยุดคิดแล้วทำาจิตใจ

ให้ว่าง ลืมปัญหาต่างๆ ในขั้นท่ีสอง แล้วหันเหความสนใจไปยัง 

สิ่งอื่นๆ อีก ปล่อยให้จิตใต้สำานึกของกลไกความคิดทำางานของมัน

ต่อไป

  ขั้นที่ 4 ยูรีกา หมายถึง ขั้นเกิดความคิดแวบเข้ามา  

บางคร้ังความคดิอาจหลัง่ไหลเข้ามาโดยไม่คาดฝัน อาจเป็นเวลาไหน 

ก็ได้ แต่ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในตอนเราครึ่งหลับครึ่งตื่นในตอนเช้า 

และเขาเรียกขั้นนี้ว่า “ยูรีกา” ซึ่งแปลว่า “ข้าพเจ้าได้พบแล้ว” หรือ 

“ได้ตวัแล้ว” ซึง่เป็นคำากล่าวของอาร์คมิดีสิ กล่าวในขณะทีเ่ขาได้พบ

วิธีหานำ้าหนักของวัตถุเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของทองคำา

  ขั้นที่ 5 วิพากษ์วิจารณ์ หมายถึง เป็นขั้นที่ต้องใช้เวลา

วิพากษ์วิจารณ์อย่างจริงจัง ต่อความคิดใหม่ที่คิดได้ แล้วพยายาม

จัดความคิดนั้นให้เห็นรูปร่าง เพื่อท่ีจะนำาไปใช้ประโยชน์หรือ 

ให้มนัทำางานได้ เขาเสนอแนะว่า ช่วงตอนนีเ้ป็นโอกาสดทีีใ่ห้ใครช่วย

วิพากษ์วิจารณ์ เพราะบางทีคำาพูดสักเพียงประโยคเดียว อาจทำาให้

ความคิดใหม่ที่คิดนั้นยิ่งดีขึ้น

  ผลของการวจิยัครัง้นีส้อดคล้องกบัสภุาวด ี เพชรชืน่สกลุ 

(2547) ได้ศกึษาผลการเรยีนจากการใช้กจิกรรมเกมดนตรแีละนทิาน

ทีม่ต่ีอความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั ช้ันอนบุาลปีที ่2 โรงเรยีน

บ้านดอนตำาลึง อำาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย 

พบว่า วิธีสอนกับเพศมีปฏิสัมพันธ์ร่วมต่อความคิดสร้างสรรค ์

ของเด็กปฐมวัย โดยนักเรียนชายท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมเกม ดนตรี 

และนทิาน กบัการเรียนตามปกต ิมคีวามคดิสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกนั 

ส่วนนักเรียนหญิงที่เรียนโดยใช้กิจกรรมเกม ดนตรี และนิทาน 

กับการเรียนตามปกติมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน โดย 

นักเรียนหญิงที่ เรียน โดยใช้กิจกรรมเกม ดนตรี และนิทาน 

มค่ีาคะแนนสงูกว่านกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนตามปกต ิสำาหรบันกัเรยีนชาย  

และนักเรียนหญิงที่เรียนโดยใช้กิจกรรมเกม ดนตรี และนิทาน 

มีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน โดยนักเรียนหญิงที่เรียนโดยใช้

กิจกรรมเกม ดนตรี และนิทานมีค่าคะแนนสูงกว่านักเรียนชาย  

ส่วนนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงท่ีเรียนตามปกติ มีความคิด

สร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน  

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 

สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถในการ 

ปฏิบัติงานศิลปะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนา 

ความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 

สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ เน้นกจิกรรม 

ที่ให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะ 

ดังที่ไดสัน (Dyson, 1982 cited in Gasscard, 1997, p. 41 – 42) 

ได้มกีารวเิคราะห์ทีแ่สดงให้เหน็กระบวนการ วธิกีารวาดรปู ขึน้อยูก่บั  

แรงกระตุ ้นในการวาด เช ่นเดียวกับแรงกระตุ ้นในการพูด 

ความต่อเนื่องกันในระหว่างการขีดเขี่ย การเขียน การวาดภาพ  

เป็นผลให้การเขียนขีดเขียนเซ็นชื่อจากแบบฝึกหัดนั้นเป็นเครื่องมือ 

นำาไปสู่การเรียนรู้ ในรูปแบบการเขียนเส้นที่เป็นลักษณะเฉพาะ 

ในตัวของเด็กเอง ซึ่งสอดคล้องกับศิริรักษ์  พันธุ์เวียง (2548)  

ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะตามแนวคิด 

พหสัุมผัส เพือ่ส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการ

วาดภาพระบายสี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย

พบว่า นกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมศลิปะตามแนวคดิพหสุมัผสัเพือ่ส่ง

เสรมิความคดิสร้างสรรค์ และความสามารถในการวาดภาพระบายสี 

มีความคิดสร้างสรรค์ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 

สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค ์

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งนี้เป็นเพราะชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เน้นกิจกรรมที่กระตุ้นให้

นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วยชุดกิจกรรมทั้งหมด  

7 ชุดกิจกรรม ได้แก่ชุดกิจกรรมที่ 1 เริ่มเรียนทัศนศิลป์ ชุดกิจกรรม 

ที่ 2 ความรู้สึกของฉัน ชุดกิจกรรมที่ 3 สนุกกับสีเทียน ชุดกิจกรรม

ที่ 4 ฝนสีไม้ให้สนุก ชุดกิจกรรมที่ 5 เล่นสีนำ้ากันดีกว่าชุดกิจกรรม 

ที่ 6 สีโปสเตอร์ไม่ยากอย่างที่คิด ชุดกิจกรรมที่ 7 ทัศนศิลป์รอบตัว  

ซึง่เป็นไปตามหลกัในการส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ 

คือ 1. ส่งเสริมให้เด็กถามและให้ความสนใจต่อคำาถามที่แปลกๆ 

ของเด็ก 2. ตั้งใจฟังและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลกๆ ของเด็ก 

ด้วยใจเป็นกลาง 3. กระตือรือร้นต่อคำาถามที่แปลกๆ ของเด็ก 

ด ้วยการตอบอย ่างมี ชีวิตชีวาหรือ ช้ีแนะให ้ เด็กหาคำาตอบ 

จากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง 4. แสดงให้เด็กเห็นว่าความคิดของเด็ก

นัน้มคีณุค่าและนำาไปใช้ให้เกดิประโยชน์ได้ 5. กระตุน้และส่งเสรมิให้

นกัเรยีนเรยีนรูด้้วยตนเอง 6. เปิดโอกาสให้นกัเรยีนเรยีนรูด้้วยตนเอง  

ค้นคว้าอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ 7. พึงระลึกว่าพัฒนาการความคิด 

สร้างสรรค์ในเด็กจะต้องใช้เวลาพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป  

8. ส่งเสริมให้เด็กใช้จินตนาการของตนเอง และยกย่องชมเชย 

เกศินี  กี่จนา
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เมื่อเด็กมีจินตนาการที่แปลกและมีคุณค่า ดังทฤษฎีของทฤษฎีองค์

ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด (Guilford, 1967, 

p. 62) ซึ่งเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมอง 

ที่คิดได้อย่างซับซ้อนกว้างไกลหลายทิศทาง หรือเรียกว่าความคิด

อเนกนัย ซึ่งประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น ความคิด

คล่องตัว และความคิดละเอียดลออ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยต่างๆ 

เช่น วรวทิย์  สงคำา (2547) ได้ศกึษาการจดักจิกรรมวาดภาพระบายสี  

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาล 1  

สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพัทลุง ผลการวิจัยพบว่า  

นักเรียนทีไ่ด้รบัการฝึกจากชดุกจิกรรมวาดภาพระบายสมีผีลสัมฤทธิ์

ด้านความคดิสร้างสรรค์ทางศลิปะสงูขึน้อย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิี่

ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

 1. ควรนำาชุดกิจกรรมทัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์กับนักเรียน 

ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ไปทดลองกบันกัเรยีน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนอื่นๆ 

 2. ครจูะต้องเตรยีมตวัให้พร้อม โดยการศกึษารายละเอยีด 

เกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมให้เข้าใจอย่างชัดเจน เตรียมสื่อ และ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อม 

 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามชุดกิจกรรมนี้ ครูต้องจัด

กจิกรรมให้ครบตามทีร่ะบไุว้ในแผนการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ให้กจิกรรม

เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

 4. ก่อนให้นักเรียนทำากิจกรรมในชุดกิจกรรมนี้ ครูต้อง 

อธิบายหรือชี้แจงวิธีการปฏิบัติกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้นักเรียน

เข้าใจตรงกนั จงึจะทำาให้การจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้รรลวุตัถปุระสงค์ 

และมีประสิทธิภาพ

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการทดลองใช้ชุดกิจกรรม 

ทัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและ 

ความคิดสร้างสรรค์กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 

 2. ควรมีการวิจัย เกี่ ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม 

ที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจต่อการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น

 3. ควรมีการดำาเนินการวิจัยเ ก่ียวกับการสร ้างและ 

หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

 4. ควรดำาเนินการวิจัยเพื่อศึกษาความคิดเห็นของคร ู

ทีม่ต่ีอการสอนโดยใช้ชดุกจิกรรมทศันศิลป์ เพือ่พฒันาความสามารถ

ในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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การประเมินอภิมานรายงานการประเมินกับสภาพความสอดคล้องของสถานศึกษาพอเพียง 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Meta Evaluation Report Assessing Compliance with Condition of Sufficiency

School under The Office of ChachoengsaoPrimary Educational Service Area

ฉัตรกนก   ศรีธรรม, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินอภิมานคุณภาพของรายงานการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหาร

จดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง หรอื สถานศึกษาพอเพยีง เพือ่ศึกษากระบวนการประเมนิสถานศึกษาพอเพยีง และเพือ่ศกึษา 

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประเมินสถานศึกษาพอเพียง กลุ่มตัวอย่างเป็นรายงานผลการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรม 

การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2555 จำานวน 64 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบประเมิน 

อภิมานรายงานผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง แบบสอบถาม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำาเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและ 

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประเมินการสถานศึกษาพอเพียงวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

 ผลการวจิยัพบว่า ผลการประเมนิอภมิานรายงานผลการประเมนิโรงเรยีนทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลักปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง หรอื สถานศกึษาพอเพยีง ของโรงเรียนในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทราเขต 1 และเขต 2  

ภาพรวมคณุภาพรายงานทกุมาตรฐานอยูใ่นระดบัดเียีย่ม การสังเคราะห์ผลการประเมนิพบว่าผลการวเิคราะห์ข้อมลูค่าเฉล่ียและค่าเบีย่งเบน 

มาตรฐานของผลการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษา

พอเพียง ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 และเขต 2 ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับดีมาก และ 

เมื่อพิจารณาในระดับรายด้านการประเมินแล้วพบว่า รายการการประเมินอยู่ในระดับดีมากทั้ง 5 ด้าน การวิเคราะห์เปรียบเทียบพื้นที่ตั้ง 

แตกต่างกัน มีคะแนนผลการประเมินโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ  

สถานศกึษาพอเพยีงแตกต่างกนัอย่างมนียัสำาคญัทางสถติ ิและช่วงเวลาทีไ่ด้รบัการประเมนิทีแ่ตกต่างกนั มคีะแนนผลการประเมนิโรงเรยีน

ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ : การประเมนิอภมิาน/ การประเมนิโรงเรยีนทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลักปรชัญา ของเศรษฐกจิพอเพยีง /  

โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต  1 และเขต 2

ฉัตรกนก   ศรีธรรม นาวาตรี, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา
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Abstract

 This research aims to do meta evaluation on quality of reports evaluating schools organizing learning activities 

and managing according to philosophical principles of sufficient economics or sufficient schools and study the process of  

evaluating sufficient schools and study opinions of stakeholders of sufficient school evaluation. The sample group 

was 64 reports evaluating schools organizing learning activities and managing according to philosophical principles of 

sufficient economics or sufficient schools affiliated with Chachoengsao Primary Educational Service Area, Area 1 and 

Area 2, Academic Year 2012. The research instrument included meta evaluation of sufficient schools and interviews 

with stakeholders on evaluation of sufficient schools. Data were analyzed using descriptive statistics, one-way ANOVA. 

Quantitative data content was analyzed. 

  The research results were as follows. meta evaluation on quality of reports evaluating schools organizing 

learning activities and managing according to philosophical principles of sufficient economics or sufficient schools 

affiliated with Chachoengsao Primary Educational Service Area, Area 1 and Area 2. Overall, quality of the reports was 

excellent. Synthesis of evaluation results showed that means and standard deviation of the data analysis of schools 

organizing learning activities and managing according to philosophical principles of sufficient economics or sufficient 

schools affiliated with Chachoengsao Primary Educational Service Area, Area 1 and Area 2 was at a very good level. 

When each aspect was considered, the evaluation report was at a very good level in all aspects. Analysis of different 

locations showed significantly different results of schools organizing learning activities and managing according to 

philosophical principles of sufficient economics or sufficient schools. Different evaluating time showed different results 

of schools organizing learning activities and managing according to philosophical principles of sufficient economics 

or sufficient schools with statistical significance of .05

Keywords : meta evaluation / evaluation of schools organizing learning activities and managing according to 

philosophical principles of sufficient economics or sufficient schools / schools affiliated with Chachoengsao Primary 

Educational Service Area, Area 1 and Area 2

ฉัตรกนก   ศรีธรรม นาวาตรี, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา
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บทนำา
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาในการดำารงชีวิต 

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงมีพระราชดำารัส ชี้แนะแก ่

พสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี เพื่อให้ประชาชน

สามารถดำารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 

และเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยดำารงอยู ่ภายใต้แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ จึงได้เสนอให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  

เพือ่ขยายต่อความคดิและเชือ่มโยงขยายผลทีเ่กดิขึน้จากการการนำา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้อย่างหลากหลายซึง่ทกุภาค

ส่วนได้นำามาประยุกต์ใช้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็น

ไปในลักษณะเครือข่ายและการระดมพลังจากทุกภาคส่วน ได้แก่ 

1) เครือข่ายด้านผู้นำาทางความคิด 2) เครือข่ายด้านประชาสังคม 

3) เครือข่ายด้านสื่อมวลชนและประชาชน 4) เครือข่ายด้าน 

สถาบันการศึกษา 5) เครือข่ายด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน  

6) เครือข่ายด้านองค์กรภาครัฐ 7) เครือข่ายด้านวิชาการ และ  

8) เครือข่ายด้านสถาบันการเมือง จะเห็นได้ว ่าแนวคิดตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกนำาไปบูรณาการใช้กับทุกภาคส่วน  

สำาหรับกระทรวงศึกษาธิการก็ได้จัดทำายุทธศาสตร์เพ่ือดำาเนิน

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยนำา 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน 

เพื่อปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียน

 กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 

การจัดการด้านศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชน และประชาชนคนไทย 

ให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสำานึก 

ในความเป็นพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก จากวกิฤตปัญหาของชาติ 

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลได้น้อมนำา 

หลักปรชัญาพระราชทาน “เศรษฐกจิพอเพยีง” ของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาประเทศ  

โดยกำาหนดในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

มาตรา 76 และมาตรา 83 (1) และกำาหนดเป็นกลยทุธ์ในแผนพฒันา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9, 10 และอยู่ใน ยกร่าง 

ฉบับที่ 11 ด้วย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนดนโยบายในการ

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา เริ่มตั้งแต ่

ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยมีขอบข่ายการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา  

4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4) ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยขณะนี้มีความก้าวหน้าของ 

การขับเคลื่อนคือคณะทำางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่การเรียนการสอนได้จัดทำาหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ในทุกระดับ 

เพือ่ส่งเสรมิและปลกูฝังวธิกีารคดิและการปฏบิตัตินตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้คุณธรรมนำาความรู้เพื่อนำาไปสู่การ

พัฒนาตนให้ก้าวหน้าไปพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกท้ัง

กระทรวงศกึษาธกิารยงัมกีารตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงาน 

โรงเรียนที่ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

หรือสถานศึกษาพอเพียง ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่จะต้องดำาเนินการ 

แต่งตัง้คณะกรรมการในการประเมนิผลการดำาเนนิโครงการโรงเรยีน

ที่ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา หรือ 

สถานศึกษาพอเพียงในแต่ละปี

 แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการประเมินคุณภาพของการประเมิน

โครงการโรงเรียนที่ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สูส่ถานศกึษา หรอืสถานศกึษาพอเพยีง เพือ่หาข้อสรปุและคุณภาพ  

เพื่อเป็นการตรวจสอบหรือตัดสินคุณภาพของการประเมิน และ 

การประเมินที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันคือ “การประเมินอภิมาน” 

(Meta-evaluation) จากความสำาคัญของการประเมินดังกล่าว 

ผูว้จิยัจงึมคีวามตระหนกัและสนใจในการหาคณุภาพของการประเมนิ 

โรงเรยีนทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง โดยการประเมิน

อภิมาน เพื่อเป็นการตรวจสอบและตัดสินคุณภาพของการประเมิน

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อประเมินอภิมานคุณภาพของรายงานการประเมิน

โรงเรยีนทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการ ตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง

 2. เพื่อศึกษากระบวนการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรม

การเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

หรือ สถานศึกษาพอเพียง

 3. เพือ่ศึกษาสภาพความสอดคล้องในการประเมนิโรงเรยีน

ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง

ฉัตรกนก   ศรีธรรม นาวาตรี, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา
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108   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนตุลาคม 2557-มกราคม 2558

ขอบเขตของการวิจัย
 ขอบเขตด้านประชากร

 ในการศึกษาครั้งนี้จะแบ่งการวิจัยออกเป็นทั้งหมด 3 ตอน 

ดังนี้

 ตอนที่ 1 ประเมนิอภมิานรายงานผลการประเมนิโรงเรยีน

ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ได้แก่ รายงานผล 

การประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง 

ที่อยู่ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา

เขต 1 และเขต 2 จำานวน 64 โรงเรียน และการศึกษาในครั้งน้ี 

เป ็นการศึกษาจากประชากรท้ังหมด ซ่ึงได้มาโดยการเลือก 

แบบเจาะจง

 ตอนท่ี 2 ศกึษากระบวนการดำาเนนิงานการประเมนิโรงเรยีน 

ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในการดำาเนินงานการประเมิน คือ ผู้บริหาร ครู ผู้นำาชุมชน และ

คณะกรรมการสถานศึกษา ในโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ 

สถานศึกษาพอเพียงท่ีอยู่ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา จำานวน 64 โรงเรียน

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ตัวแทนของ 

ผู้ประเมิน ผู้บริหาร ครู ผู้นำาชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ของ

โรงเรียนทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือสถานศึกษาพอเพียง ที่อยู่ในสังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 และ

เขต 2 ประเภท ละ 64 คน จำานวน 256 คน 

 ตอนที่ 3 ศึกษาความสอดคล้องในการประเมินโรงเรียน

ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง

 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ โรงเรยีนทีจ่ดักจิกรรม

การเรียนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

หรอื สถานศกึษาพอเพยีงทีอ่ยูใ่นสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา จำานวน 64 โรงเรียน

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ตัวแทนของ 

ผู้บริหาร ครู ผู้นำาชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียน 

ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู ้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือสถานศึกษาพอเพียง ที่อยู่ในสังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 และ

เขต 2 โรงเรียนละ 1 คน จำานวน 64 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 ขั้นตอนที่ 1  ประเมนิอภมิานรายงานผลการประเมนิโรงเรยีน 

ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ 1) แบบประเมิน

อภิมานรายงานผลการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

หรือสถานศึกษาพอเพียง 2) แบบบันทึกข้อมูลผลการประเมิน

โรงเรยีนทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือสถานศึกษาพอเพียง

 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษากระบวนการดำาเนินงานการประเมิน

โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู ้และบริหารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 2 คือ แบบสอบถาม  

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำาเนินการประเมิน เพื่อให้ทราบถึง

กระบวนการการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู ้และ

บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ  

สถานศึกษาพอเพียง

 ขั้นตอนที่ 3  ศึกษาสภาพความสอดคล้องในการประเมิน

โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู ้และบริหารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 3 นี้มีแบบสัมภาษณ์ 

ความคิดเห็นต่อและข้อเสนอแนะที่มีต่อการประเมินโรงเรียน 

ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง สำาหรับเก็บรวบรวม

ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต ่อการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรม 

การเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

หรือ สถานศึกษาพอเพียง 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. การวิเคราะห์ข ้อมูลคุณภาพรายงานโดยใช้เกณฑ์ 

การประเมินอภิมาน ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 30 เกณฑ์ โดย 

ในแต่ละเกณฑ์จะประกอบด้วยเกณฑ์พิจารณาจำานวน 6 ข้อ 

โดยระบุถึงการมี (1 คะแนน) หรือไม่มี (0 คะแนน) แล้ววิเคราะห์

ผลการประเมิน

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสังเคราะห์ผลการประเมิน

คุณภาพการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษา 

พอเพียง

  2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยการใช้โปรแกรม

สำาเร็จรูป นำาเสนอโดยสถิติบรรยาย คือ ความถี่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน คะแนนสงูสดุ คะแนนตำา่สดุและการแปรผล 
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  2.2 หาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้านการประเมิน

  2.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลการ

ประเมินคุณภาพการประเมินโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 

และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ 

สถานศึกษาพอเพียงจำาแนกตามพื้นท่ีตั้ง ระดับช้ันที่เปิดสอน 

ขนาดโรงเรียน และช่วงเวลาที่ได้รับการประเมิน  ด้วยการวิเคราะห์                       

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)

  2.4 วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูล 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อมูลนวัตกรรมของสถานศึกษา

 3. วิเคราะห์เน้ือหาจากแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยทำาการสรุป 

วิเคราะห์ข ้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อแปลความ ตีความจากการ 

จัดกลุ่มสาระตามหัวข้อการสอบถามโดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ 

ความคิดเห็นต่อการประเมินโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ 

สถานศึกษาพอเพียง และข้อเสนอแนะต่อการประเมินโรงเรียน

ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง หรอื สถานศกึษาพอเพยีงโดยการวเิคราะห์เนือ้หา 

(Content Analysis) 

สรุปผลการวิจัย
 ผลการวจิยัสรปุเป็น 4 ตอนคอื ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมลู

การประเมินอภิมานการประเมินโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ 

สถานศกึษาพอเพยีง ตอนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่สงัเคราะห์ผล 

การประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง  

ตอนที่ 3 ข้อมูลกระบวนการการดำาเนินการประเมินโรงเรียน 

ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง หรอื สถานศกึษาพอเพยีง ตอนที ่4 การสมัภาษณ์ 

ความคิดเห็นของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประเมินโรงเรียนที่

จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง สรุปได้ดังนี้

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินอภิมานการ

ประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง

 ผลการประเมนิอภมิานรายงานผลการประเมนิโรงเรยีนทีจ่ดั

กจิกรรมการเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนในสังกัดสำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และเขต 2  

ภาพรวมคุณภาพรายงานผลการประเมินทุกด้านจัดอยู่ในระดับ 

ดีเยี่ยม เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่ามาตรฐาน 

ด้านการใช้ประโยชน์ (Utility Standards) อยู่ในระดับดีมาก 

ส่วนมาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standards)  

มาตรฐานด้านความเหมาะสม(Propriety Standards) และมาตรฐาน 

ด้านความถูกต้อง(Accuracy Standards) จัดอยู่ในระดับดีเยี่ยม

 ตอนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่สงัเคราะห์ผลการประเมนิ

โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู ้และบริหารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง 

 2.1  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

   สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรม

การเรียนรู ้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีง หรอื สถานศกึษาพอเพยีง ส่วนใหญ่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีส่ำานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 รองลงมาตั้งอยู่

ในพืน้ทีส่ำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทราเขต 1   

 2.2  ผลการประเมินผลการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรม

การเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

หรือ สถานศึกษาพอเพียง

   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานของผลการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ 

สถานศึกษาพอเพียง ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 และเขต 2 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  

อยู่ในระดับดีมาก และเม่ือพิจารณาในระดับรายด้านการประเมิน

แล้วพบว่า รายการการประเมินอยู่ในระดับดีมากทั้ง 5 ด้านดังนี้

โดยเรียงลำาดับดังนี้ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด รองลงมาคือด้านผลลัพธ์/ภาพความสำาเร็จ รองลงมา 

คือด ้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา รองลงมาคือ 

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 2.3  การ เปรี ยบ เที ยบความแตกต ่ า งของคะแนน 

ผลการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง

จำาแนกตามพื้นที่ตั้ง ระดับชั้นที่เปิดสอน ขนาดของโรงเรียน และ

ช่วงเวลาที่ได้รับการประเมิน

   ผลการเปรียบเทียบความแตกต ่างของคะแนน 

ผลการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง  

จำาแนกตามพื้นที่ตั้ง พบว่า พื้นที่ตั้งแตกต่างกัน มีคะแนนผลการ

ประเมนิโรงเรยีนทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง หรอื สถานศกึษาพอเพยีงแตกต่างกนั

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลการ

ประเมนิโรงเรียนทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง หรอื สถานศกึษาพอเพยีง จำาแนกตาม 

ตามระดับชั้นที่เปิดสอน พบว่า ระดับชั้นท่ีเปิดสอนแตกต่างกัน 

มีคะแนนผลการประเมินโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และ 

บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ  

สถานศึกษาพอเพียงแตกต่างกันอย่างไม่มีมีนัยสำาคัญทางสถิติ

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลการ

ประเมนิโรงเรียนทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียงจำาแนก 

ตามขนาดโรงเรียน และช่วงเวลาท่ีได้รับการประเมิน พบว่า 

ขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน มีคะแนนผลการประเมินโรงเรียน

ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู ้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียงไม่แตกต่างกัน  

ส่วนช่วงเวลาที่ได้รับการประเมินท่ีแตกต่างกัน มีคะแนนผลการ

ประเมนิโรงเรียนทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง หรอื สถานศกึษาพอเพยีงแตกต่างกนั

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษากระบวนการการ

ประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง

 3.1  กระบวนการการประเมินโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรม 

การเรียนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

หรือสถานศึกษาพอเพียง ด้านผู้ประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละประเด็นพบว่า ระดับการปฏิบัติ

ในด้านของผู้ประเมินอยู่ในระดับมาก โดยคะแนนเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ คณะผูป้ระเมนิรายงานตรงตามสภาพ

ความเป็นจริง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาทักท้วงหรือให้ข้อมูล

เพิม่เตมิตามความเหมาะสม รองลงมาคณะผูป้ระเมนิให้ข้อเสนอแนะ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษา และคณะผู้ประเมิน 

มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 

สถานศึกษาพอเพียง ตามลำาดับ และคณะผู้ประเมิน สอบทาน 

ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การตรวจ

เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 3.2  กระบวนการการประเมินโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรม 

การเรียนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

หรือสถานศึกษาพอเพียง ด้านการเตรียมรับการประเมินของ 

สถานศกึษาในด้านการบรหิารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อของแต่ละประเด็นพบว่า ระดับการปฏิบัติในด้าน 

การเตรียมความพร ้อมของสถานศึกษาในด ้านการบริหาร 

อยู่ในระดับมาก โดยคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 

ได้แก่ สถานศึกษามีนโยบายน้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาขบัเคลือ่นในสถานศกึษา และบรูณาการในแผนปฏบิตังิานประจำาปี  

รองลงมาสถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ 

ที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน

การสอน และบริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งการเรียนรู้

ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำาดับ 

และสถานศึกษามีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ 

ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 3.3  กระบวนการการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรม 

การเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

หรอืสถานศกึษาพอเพยีง ด้านการเตรยีมความพร้อมของสถานศกึษา 

ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละประเด็นพบว่า 

ระดับการปฏิบัติในด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 

ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยู ่ในระดับมาก 

โดยคะแนนเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ จดัทำาเครือ่งมอื 

และวดั และประเมนิผลทีห่ลากหลาย และสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ของหน่วยการเรยีนรูท้ีบ่รูณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

รองลงมาคือจัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการ

หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ในการจดัการเรยีนการสอนและ

มีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ ทุกระดับชั้นตามลำาดับ

 3.4  กระบวนการการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรม 

การเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

หรอืสถานศกึษาพอเพยีง ด้านการเตรยีมความพร้อมของสถานศกึษา 

ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละประเด็นพบว่า 

ระดับการปฏิบัติในด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 

ในด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับมาก โดยคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง 

ชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือ

มีกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อสนับสนุน

การดำาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และจดักจิกรรมลูกเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด หรอืผู้บำาเพญ็ประโยชน์ 

สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำาดับ และ 

สถานศึกษามีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/ 

หลักคำาสอนทางศาสนา ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 3.5  กระบวนการการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรม 

การเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

หรอืสถานศกึษาพอเพยีง ด้านการเตรยีมความพร้อมของสถานศกึษา

ในด้านการพฒันาบคุลากรของสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ฉัตรกนก   ศรีธรรม นาวาตรี, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละประเด็นพบว่า  ระดับการปฏิบัติ

ในด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในด้านการพัฒนา

บคุลากรของสถานศกึษา อยูใ่นระดบัมาก โดยคะแนนเฉลีย่จากมาก

ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสมำ่าเสมอ รองลงมาคือ

ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดำาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่

ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และติดตาม 

ผลการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริม 

การดำาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ตามลำาดับและประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษา

ดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการดำาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 3.6  กระบวนการการประเมินโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรม 

การเรียนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

หรอืสถานศกึษาพอเพยีง ด้านการเตรยีมความพร้อมของสถานศกึษา

ในด้านผลลพัธ์ความสำาเรจ็ของสถานศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละประเด็นพบว่า ระดับการปฏิบัติ

ในด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในด้านผลลัพธ ์

ความสำาเร็จของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยคะแนนเฉลี่ย 

จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ คณุลกัษณะของสถานศกึษา

พอเพยีง รองลงมาคอืผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และบุคลากรของสถาน

ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.7  ผลจากการศึกษากระบวนการการประเมินโรงเรียน

ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หรือสถานศึกษาพอเพียงโดยใช้แบบสอบถาม

ปลายเปิดซึ่งสามารถสรุปได้เป็นประเด็น ดังนี้ในกระบวนการ 

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในภาพรวมสามารถสรุป 

กระบวนการการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู  ้

และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ

สถานศึกษาพอเพียงได้ว่าสถานศึกษาท่ีจะเข้ารับการประเมิน

สถานศึกษาพอเพียงจะต้องศึกษารายละเอียดเก่ียวกับตัวชี้วัด 

ในการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน รวมถึง 

นำาคณะครูไปศกึษาดงูานสถานศกึษาพอเพยีงทีผ่่านการประเมนิแล้ว 

เพื่อนำามาเป็นแนวทางในการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษา 

พอเพียง และประเด็นก่อนท่ีสถานศึกษาจะได้รับการประเมิน

หน่วยงานต้นสังกัดของมีการเตรียมความพร้อมหรือให้ความรู ้

ก่อนที่สถานศึกษาจะได้รับการประเมิน ในภาพรวมสามารถสรุป 

ได้ว่าก่อนที่สถานศึกษาจะเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอ

เพียงนั้นทางสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้จัดให้มีการอบรมเพื่อ

สร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน 

โดยจัดทำาเป็นเอกสารคู่มือเพื่อให้สถานศึกษาได้นำาไปเป็นแนวทาง

ในการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

 ตอนที่ 4 ข้อมูลจากการศึกษาสภาพความสอดคล้องใน

การประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง หรอื สถานศกึษาพอเพยีง 

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์

 ข้อมูลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต่อการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง  

ได้ศกึษารวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (in-depth interview)  

ซึ่งผู้วิจัยได้นำาเสนอความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ

ประเมนิสถานศกึษาพอเพยีงโดยได้สรปุเป็นประเดน็ตามแนวคำาถาม

ในแบบสัมภาษณ์ความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อการประเมนิ

โรงเรยีนทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง ดังนี้ 

 4.1  จากการสัมภาษณ์ในคำาถามที่ว่า “จากการประเมิน

สถานศึกษาพอเพียงท ่านคิดว ่ามีประโยชน์ต ่อสถานศึกษา 

ของท่านหรือไม่ ถ้ามีประโยชน์อย่างไร” ได้ข้อสรุปดังนี้จากการท่ี

สถานศึกษาได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงมีประโยชน์

เป็นอย่างยิ่งต่อสถานศึกษา เช่น เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน รวมถึงผู้ปกครองในชุมชนมีความตระหนัก 

และมีความรู ้ความเข ้าใจในการน ้อมนำาหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตจริงได้ดียิ่งขึ้น และการประเมิน 

สถานศึกษาพอเพยีงมปีระโยชน์คือ โรงเรยีนได้พฒันาหลักสตูร และ

แผนการจัดการเรียนรู้ให้เข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ซึง่เป็นวธิกีารทีส่่งผลถงึตวัผูเ้รยีนโดยตรงทำาให้ผูเ้รยีนสามารถเข้าใจ

ได้อย่างลึกซึ้ง

 4.2  จากการสัมภาษณ์ในคำาถามที่ว่า “ท่านคิดว่าก่อน

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและหลังการประเมินสถานศึกษา 

พอเพียง สถานศึกษาเปลี่ยนไปในทิศทางใด และเปลี่ยนแปลง

อย่างไร” ได้ข้อสรุปดังนี้ หลังการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

ทำาให้ผู้บริหาร ครู รวมถึงชุมชนได้มีความตระหนักที่จะนำาหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้มากขึ้น อีกทั้งยังทำาให้

สถานศึกษามีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเนื่องจากทั้งครู นักเรียน 

และบุคลากรในโรงเรียนต่างเล็งเห็นความสำาคัญในการพัฒนา 

สถานศกึษาให้พฒันาตามแนวสถานศกึษาพอเพยีง และสถานศกึษา 

มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ เหมาะสมเนื่องจากการประเมิน 

สถานศึกษาพอเพียงเป็นการประเมินที่ครอบคลุมครบทุกด้าน 

ทำาให้สถานศึกษาพัฒนาในทุกๆ ด้าน

ฉัตรกนก   ศรีธรรม นาวาตรี, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา
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  4.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในกระบวนการการประเมิน

สถานศกึษาพอเพยีง ทางสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจะต้องจดัทำา 

คู่มือในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้แก่โรงเรียนที่จะต้อง 

เข้ารับการประเมินในระยะเวลาท่ีรวดเร็วมิใช่ก่อนการประเมิน 

แค่ไม ่กี่ เดือนจะทำาให ้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมไม ่ทัน 

ในการประเมิน และผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงควรจะแจ้ง 

ให้สถานศึกษาทราบก่อนมีการประเมินอย่างน้อยล่วงหน้า 2 เดือน

เนือ่งจากว่าในการประเมนิสถานศกึษาพอเพยีงนัน้ตวัชีว้ดัเยอะมาก

ทำาให้เตรียมไม่ทัน

 จากการสัมภาษณ์และการไปสำารวจสถานศึกษาพบว่า  

สถานศึกษาในแต่ละแห่งยังมีการจัดการเรียนการสอนและ 

การดำาเนินการสถานศึกษาพอเพียงอย่างต่อเนื่องและจากการ 

การสมัภาษณ์ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการประเมนิสถานศกึษาพอเพยีง 

น้ัน พบว่า ผูบ้รหิาร คร ูคณะกรรมการสถานศกึษา รวมถึงผูน้ำาชมุชน 

ให้ความสำาคัญกับการประเมินประเมินโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรม 

การเรียนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

หรือ สถานศึกษาพอเพียงเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งก็สอดคล้องกับผล 

การประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง

ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

อภิปรายผล
 การอภิปรายผลการวิจัยการประเมินอภิมานการประเมิน

โรงเรียนทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนในสังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ผู้วิจัย

ได้อภิปรายตามประเด็นที่น่าสนใจและควรอภิปราย ดังนี้

 1. ผลการประเมินอภิมานรายงานการประเมินโรงเรียน

ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1974) ซ่ึงประกอบด้วย  

4 มาตรฐาน 30 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์จะประกอบด้วยเกณฑ์

พิจารณา 6 ข้อ ซึ่งมีการระบุถึงการมี/ไม่มีในแต่ละเกณฑ์พิจารณา 

จากนั้นจึงนำามาคำานวณเป็นคะแนนในแต่ละเกณฑ์เพื่อการแปลผล 

คุณภาพงานประเมินน้ัน พบว่า ภาพรวมคุณภาพรายงานผล 

การประเมินทุกมาตรฐานจัดอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม อาจเนื่องมาจาก

กลไกการประเมินครั้งน้ีมีการประเมินตามขั้นตอนของการประเมิน 

ซึ่งทำาให้ได้มาถึงการควบคุมคุณภาพของการประเมินอันอาจ 

นำาไปสู่การพัฒนาทฤษฎีและวิธีปฏิบัติทางการประเมิน (Smith, 

1978 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545, หน้า 174) เมื่อแยก

พิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่ามาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ 

(Utility Standards) อยู่ในระดับดีมาก ส่วนมาตรฐานด้านความ

เป็นไปได้ (Feasibility Standards) มาตรฐานด้านความเหมาะสม 

(Propriety Standards) และมาตรฐานด้านความถกูต้อง (Accuracy 

Standards) จัดอยู่ในระดับดีเยี่ยม แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายเกณฑ์ 

การประเมนิแล้วพบว่าผลการประเมนิของเกณฑ์ข้อ U7 การรายงาน 

ทันเวลา ข้อ P1 การเน้นความสำาคัญด้านบริการ อยู่ในระดับตำ่ากว่า 

ระดบัด ีอาจเนือ่งมาจากเกณฑ์การประเมนิทีน่ำามาใช้ในการวจิยัครัง้นี้ 

มีหลายเกณฑ ์ประเมินที่ จั ด เป ็นการประเมินอภิมานเชิ ง 

ความก้าวหน้า (Formative Meta Evaluation) ซึง่เป็นการประเมนิ 

ในขณะที่การดำาเนินโครงการหรืองานวิจัยยังไม่เสร็จสิ้น แต่ใน

รายงานผลการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู ้และ 

บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ 

สถานศกึษาพอเพยีง นัน้เป็นผลทีไ่ด้มาจากการประเมนิทีด่ำาเนนิการ 

เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว การรายงานผลการประเมินก็จะรายงาน

ตามหัวข้อที่ทาง สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป็นผู้กำาหนด เป็นผลให้เกณฑ์การประเมินบางข้อไม่สามารถ 

ที่จะรายงานได้ จากการประเมินผู้วิจัยใช้วิธีการประเมินอภิมาน 

เชงิสรปุรวม (Summative Meta Evaluation) เป็นผลให้สารสนเทศ

การประเมนิในบางเกณฑ์อาจไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ได้  ผลการประเมนิ

อภิมานในบางเกณฑ์จึงอยู่ตำ่ากว่าระดับดี ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด

ของสุวิมล ว่องวาณิช (2549, หน้า 38) ที่กล่าวไว้ว่า คุณภาพของ

ประเมินอภิมานขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่รายงานและร่องรอยหลักฐานท่ี

สะท้อนถึงกระบวนการปฏิบัติงาน แหล่งที่มาของข้อมูลต้องมีความ

เพียงพอ ตรงประเด็น และถูกต้องกับสภาพจริง 

 2. การสังเคราะห์ผลการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรม 

การเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลักปรชัญา ของเศรษฐกจิพอเพยีง  

หรือ สถานศึกษาพอเพียง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผล การประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรม 

การเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

หรือ สถานศึกษาพอเพียงพอเพียง ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 และเขต 2 ในภาพรวม

มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาในระดับรายด้าน

การประเมินแล้วพบว่า รายการการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

ทัง้ 5 ด้านดงันี ้โดยเรยีงลำาดบัดงันี ้ด้านการบรหิารจดัการสถานศกึษา 

มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือด้านผลลัพธ์/ภาพความสำาเร็จ  

รองลงมาคือด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 0.30) 

รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การท่ี 

ผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น อาจเป็นเพราะในช่วง

ปี พ.ศ. 2549-2553 ผูบ้รหิารสถานศกึษาได้เข้าร่วมโครงการท่ีสำาคญั 

ของกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 4-5) คือ หลักสูตรผู้นำา 

การเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำานาจ สำาหรับผู้บริหาร

ฉัตรกนก   ศรีธรรม นาวาตรี, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา
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การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างเข้มข้น ผู ้บริหารสถานศึกษา 

จะต้องได้รับการประเมนิคณุภาพเป็นรายบคุคลในเรือ่งการวางแผน 

การปฏิบัติงาน และผลของการขับเคลื่อนการรองรับการกระจาย 

อำานาจด้วย จึงทำาให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนัก และ 

เห็นความสำาคัญของการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ 

สถานศึกษาพอเพียง 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

 1. ผลการประเมนิอภมิานรายงานผลการประเมนิโรงเรยีน

ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู ้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนในสังกัด

สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทราเขต 1 และเขต 2  

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำาไปเป็นแนวทางในการ 

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรม 

การเรียนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

หรือ สถานศึกษาพอเพียง สำาหรับการประเมินครั้งต่อไป อีกทั้ง

ยังสามารถนำาเกณฑ์การประเมินไปประยุกต์ใช้กับการประเมิน 

อภิมานการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู ้และ 

บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ 

สถานศึกษาพอเพียง ภายในเขตพื้นที่ได้

 2. ผลการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และ 

บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ  

สถานศึกษาพอเพียงพอเพียง โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 และ เขต 2 ในแต่ละด้าน 

มีผลการประเมินที่แตกต่างกันซึ่งโรงเรียนต่างๆ สามารถศึกษา 

และนำาไปเป็นแนวทางในการพฒันา เพือ่ให้ผลการประเมนิโรงเรยีน

ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู ้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียงมีคะแนนที่สูงขึ้น

 3. ผลการเปรียบเทียบโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคะแนน

ผลการประเมินโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียง  

มากกว่าโรงเรียนขนาดเลก็และโรงเรยีนขนาดกลาง สามารถนำาข้อมลู 

จากการวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 

ภายในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีผลการประเมิน 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา

 4. สถานศกึษาควรนำาผลการประเมนิโรงเรยีนทีจ่ดักจิกรรม

การเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

หรอื สถานศกึษาพอเพยีงพอเพยีง ไปใช้ในเชงิปฏบิตั ิเช่น การจดัทำา

โครงการ การจดัการฝึกอบรม การจดัศกึษาดงูานเพือ่พฒันาคณุภาพ

ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอนและด้านผู้บริหาร โดยหน่วยงานต้นสังกัด

ควรให้การส่งเสริมทั้งในด้านวิชาการและงบประมาณสนับสนุน 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่าเกณฑ์การประเมินรายงาน 

บางเกณฑ์ไม่สามารถประเมินรายงานได้ครอบคลุม จึงควรมีการ

ปรบัแก้เกณฑ์การประเมนิให้มคีวามสอดคล้องกบังานทีจ่ะประเมนิ

เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพ

 2. ควรศึกษาวิจัยกับกลุ ่มตัวอย่างที่ได้รับการประเมิน

โรงเรยีนทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สถานศึกษาพอเพียงพอเพียง ที่อยู่ 

ในจังหวัดอื่นๆ ด้วย เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น

 3. การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเฉพาะสถานศกึษาในสงักดั

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 และเขต 2  

ที่ได้รับรายงานการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ 

สถานศึกษาพอเพียงพอเพียง ปีการศึกษา 2555 เท่านั้น ดังน้ัน 

ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในสถานศึกษาที่ ได ้รับการประเมิน 

ในปีการศึกษาอื่น เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงตามสภาพจริงมากขึ้น
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คุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สำาหรับความต้องการของ

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

Desired Characteristics of Graduates Majoring in Public Administration at the

Faculty of Political Science and Law, Kalasin Rajabhat University, as Needed

by Public and Private Sector Organizations

สิรินดา  กมลเขต

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1. เพือ่ศกึษาถงึคณุลกัษณะบณัฑติพงึประสงค์ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ สำาหรบัความต้องการ
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎักาฬสนิธุ ์3. เพือ่นำามาเป็นแนวทางในการพฒันา  ปรบัปรงุหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎักาฬสนิธุ ์กลุม่ตวัอย่างจากหวัหน้าหน่วยงานส่วนต่างๆ และหน่วยงานใน ส่วนราชการ องค์กรของเอกชน  
รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ สมาคมชมรม ส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งมีจำานวนทั้งสิ้น 1,085 หน่วยงาน ได้ในขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
291 หน่วยงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความคาดหวงักับคณุลกัษณะของบณัฑติพงึประสงค์ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.95) เมือ่พจิารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม (X = 4.46)  
รองลงมาคือ ด้านความรู้ ทั่วไป (X = 4.34)  ด้านความรู้  (ทักษะทางวิชาชีพ) (X = 3.87) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (X = 3.87) และด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ (X = 3.61) 
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก (X = 4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ นักศึกษาควรมีความตรงต่อเวลา รองลงมาคือ มีจิตอาสา มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
และมคีวามรบัผดิชอบ ส่วนประเดน็มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก คอื มคีวามเสยีสละและเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม และมนีำา้ใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่  
รองลงมาคือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  
  ด้านความรู้ท่ัวไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ มีความรู้ความสามารถ 
ในสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา มีความรู้เชิงวิชาการท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถนำาความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย 
และมีการวางแผนการทำางานและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ            
  ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยการเป็นนักบริหารอาชีพ รองลงมาคือ มีความรู้
เข้าใจในสถานการณ์การทำางานในปัจจุบัน และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ร่วมงานได้
 2. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณลักษณะบัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.42) ควรมีการพัฒนาในด้านทักษะ 
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน มีความคล่องแคล่วในการใช้ตัวเลข และแปลผลวิเคราะห์ต่างๆ และมีทักษะในการทำางานเป็นทีม 
รองลงมาคือ มีการพัฒนาในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ลดภาวะร้อน) มีความสามารถในการปฎิบัติหน้าท่ี  
โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และรับท้ังผิดและชอบจากผลการปฎิบัติงานของตน มีการพัฒนาในด้านพฤติกรรมการบริการ (ESB) และ 
มีความสามารถในการปฎิบัติงานตามขั้นตอนที่กำาหนดจนงานสำาเร็จเรียบร้อยได้ด้วยดี
 3. เพือ่นำามาเป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร์ คณะรฐัศาสตร์และนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎักาฬสินธ์ุ 
พบว่า มีการพัฒนาในด้านหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น และมีความสามารถในการรักษาสาธารณสมบัติได้เป็นอย่างดี (X = 4.38) หลักสูตร
ควรเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำาคัญสำาหรับงานในหน้าที่ แสวงหาข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร สามารถนำาความรู้ด้าน
การบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการทำางานได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ สำานักงานที่ทันสมัย มีวิจารณญาณและสามารถ
ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล มีความละเอียดรอบคอบในการทำางานมีความสามารถตีความ ขยายความแปลความ ย่อความ จับใจความได้ 

คำาสำาคัญ: คุณลักษณะ, บัณฑิตพึงประสงค์
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 Abstract

 The objectives of this research were 1) to study the desired characteristics of graduates majoring in Public  

Administration as needed by public and private sector organizations, 2) to propose guidelines for developing the desired  

characteristics of graduates majoring in Public Administration at the Faculty of Political Science and Law, Kalasin 

Rajabhat University, and 3) to apply the guidelines in developing the Public Administration curriculum, the Faculty of  

Political Science and Law, Kalasin Rajabhat University. The research participants were chairpersons obtained from 291  

out of 1,085 organizations including public organizations, private organizations, state enterprises, independent  

organizations, associations, and clubs in Kalasin province. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, 

mean, and standard deviation.

 The results of this research revealed as follows:

 1. With regards to the desired characteristics of graduates majoring in Public Administration as needed by public  

and private sector organizations, it was found that the expectation on the desired characteristics of graduates  

majoring in Public Administration was at the high level (X= 3.95). When considering each section of characteristics, 

it was found that most sections were at the high level. Those sections whose averages were sorted from the highest 

to the lowest included the general knowledge section (X= 4.34), the specific knowledge/professional skill section 

(X= 3.87), the interpersonal relationship skill and responsibility section (X= 3.87), and the behavior and personality 

section (X= 3.61).

 The morality and ethics section was at the high level (X= 3.61). When considering each issue, it was found that most  

issues were at the highest level. Those issues whose averages were sorted from the highest to the lowest included  

“the students should be punctual” and “the students should maintain a public mind, honesty, discipline, and responsibility”. 

The issues whose averages were at the high level included “the students should sacrifice for public benefit and possess  

generosity” and “the students should be meek”.  

 The general knowledge section was at the high level (X= 4.34). When considering each issue, it was found that most  

issues were at the highest level. Those issues whose averages were sorted from the highest to the lowest included 

“the students should be able to work thoroughly”, “the students should possess knowledge and abilities in the area  

of study”, “the students should possess academic knowledge used for work”, “the students should be able to apply  

their knowledge in carrying out their assigned jobs”, and “the students should be able to make a work plan and  

an action plan systematically”. 

 The specific knowledge (professional skill) section was at the high level (X = 3.87). When considering each issue, 

it was found that most issues were at the high level. Those issues whose averages were sorted from the highest to 

the lowest included “the students should possess knowledge about research and being a professional administrator”  

and “the students should understand the current situation of work and should be able to analyze behavior of colleagues”. 

 2.  Regarding guidelines for developing the desired characteristics of graduates majoring in Public Administration  

at the Faculty of Political Science and Law, Kalasin Rajabhat University, it was found that the guidelines for developing  

the desired characteristics of graduates were at the high level (X= 4.42). The language skill development for  

communication towards the AEC (ASEAN Economic Community) should be promoted. The graduates should be 

fluent in numeric use and in explanation of data analysis results. They should possess skills for teamwork, develop 

abilities in preserving resources and environment (reducing Global Warming), and be able to work without violating 

others’ rights as well as take responsibility from the results of their work. The graduates should also develop the 

excellence service behavior (ESB) and be able to follow the determined steps of work until the work is completed.
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 3. Regarding the application of the guidelines in developing the Public Administration curriculum, the Faculty 

of Political Science and Law, Kalasin Rajabhat University, it was found that the essential skills of computer program 

operation for students’ future jobs, data retrieval, and communication should be added to the curriculum, and 

the abilities to apply knowledge pertaining to business administration in work should be also added (X = 3.98).  

A curriculum for first line administrators with abilities to preserve public properties should be developed (X= 4.38). 

And the curriculum should be developed in terms of the excellence service behavior.

Keywords: Characteristics, Desired characteristics of graduates
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บทนำา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาสินธุ์มีปณิธานแน่วแน่นที่จะดำาเนิน
การจัดศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่ผู้ท่ีเรียนจบระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรอืผูท้ีจ่บวฒุกิารศกึษาทีม่หาวทิยาลยักำาหนด ตลอดทัง้ 
ให้โอกาสแก่ผู ้บริหารทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจและภาคประชาชน สามารถเข้าศึกษาได้โดยเน้นถึง
ความเป็นเลศิทางวชิาการ มุง่มัน่ทีจ่ะผลติบณัฑติในระดบัการศกึษา
ต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถประกอบไปด้วยความเป็นผู้มีความ
รู้จริง รู้สึก รู้กว้าง มีคุณธรรมและมีความเข็มแข็งสามารถที่จะนำา
ความรู้และประสบการณ์ออกไปประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต พร้อมกับแก้ปัญหาอย่างถูกต้องด้วยเหตุและผลของตนเอง
และเพื่อสังคม
 ดัง้นัน้การจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร์ 
บณัฑติของคณะรฐัศาสตร์และนติศิาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฎักาฬสนิธุ ์
จึงมีเป้าหมายใน การพัฒนาทักษะในการอบรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบุคคลากรของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรับรอง
การกระจายอำานาจ เช่น บุคลากรองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการพลเรือน ตำารวจ ทหาร อาจารย์และประชาชนทั่วไป
ซึ่งมีจำานวนมากที่ทำางานในภาตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในสภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับ
การเมืองการปกครองในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอินโดจีน  
ตลอดจนเทคนิคและวิธีการที่จำาเป็นในการวิเคราะห์ปัญหา เทคนิค 
และวิธีการเชิงปริมาณในการตัดสินใจ การทำางานแบบบูรณาการ 
เพื่อนำาไปประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาประเทศโดยรวมต่อไป 
มหาวิทยาลัยให้ความสำาคัญกับการประกันคุณภาพ ทั้งหลักสูตร 
วสัดอุปุกรณ์ ผูส้อน และนกัศกึษา โดยจะให้มกีารประเมนิตรวจสอบ
ทุกระยะ ฉะนั้นเพื่อเป็นการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่สังคม 
มีความต้องการ จึงได้ทำาโครงการวิจัย เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิต
พึงประสงค์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สำาหรับความต้องการของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ สำาหรับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน
 2. เพือ่เสนอแนวทางในการพฒันาคณุลกัษณะของบณัฑติ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
 3. เพือ่นำามาเป็นแนวทางในการพฒันา  ปรบัปรงุหลกัสตูร
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฎกาฬสินธุ์ 

วิธีดำาเนินการวิจัย  

 ผู้วิจัยได้กำาหนดระเบียบวิธีดำาเนินวิจัยตามลำาดับขั้นตอน  

ดังนี้  

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากหัวหน้าหน่วยงาน 

ส่วนต่างๆ และหน่วยงานใน ส่วนราชการ องค์กรของเอกชน 

รัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์  

ซึ่งมีจำานวนทั้งสิ้น 1,085 หน่วยงาน ได้ในขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

291 หน่วยงาน 

 2. จำาแนกหน่วยงานออกเป็นกลุ่มๆซึ่งแบ่งออกได้เป็น  

14 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ อำาเภอ ศาล/อัยการ สถานีตำารวจ 

หน่วยราชการส่วนภูมิภาค หน่วยราชการส่วนกลาง หน่วยราชการ 

ส่วนท้องถิน่ องค์กรอสิระ รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ สถาบนัการศึกษา 

ชมรม/สมาคม

 3. แบ่งจำานวนขนาดกลุ่มตวัอย่างทีก่ำาหนดไว้ 291 หน่วยงาน  

ออกเป็น 14 หน่วยงาน โดยแบ่งตามสัดส่วนของหน่วยงาน เพื่อให้

ได้จำานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 การศึกษาในครั้งนี้ใช้ข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิ (Primary Data) 

 โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) จำานวน 291 ชดุ เป็นเครือ่งมอื 

ในการเก็บข้อมูล ซึ่งเนื้อหาของแบบสอบถามแบ่ง ออกเป็น 4 ส่วน 

ดังนี้ 

 สวนที่ 1 ข้อมลูสูงสุดประเภทของ หน่วยงาน ความเกีย่วข้อง

กับบัณฑิตในสายบังคับบัญชาบัณฑิตใน สายบังคับบัญชาของท่าน

ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสายงานการบริหารจัดการภาครัฐ

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็นลักษณะแบบสอบถาม 

มลีกัษณะการตอบแบบมาตราส่วนการประเมนิค่า (Rating  Scale)  

5  ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ 

  1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  

  2. ด้านความรู้ ทั่วไป 

  3. ด้านความรู้  (ทักษะทางวิชาชีพ ) 

  4. ด้านทักษะทางปัญญา 

  5. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

   ความรับผิดชอบ

  6. ด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ 

สิรินดา  กมลเขต
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 ส่วนที่ 3 แนวทางการพฒันาและปรบัปรงุคณุลกัษณะบณัฑติ 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

 สวนที่ 4 ความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะ 

แบบสอบถามปลายเปิด  (Open ended่ Questions) จำานวน 3 ข้อ 

ซึ่งเป็นคำาถาม ที่ไม่ได้กำาหนดค่าตอบไว้ล่วงหน้า  โดยเปิดโอกาสให้

ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะได้  อย่างอิสระ

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูว้จิยัวางแผนการเกบ็รวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้

  1. ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติภูมิ (Secondary Data)  

จากเอกสาร,หลกัทฤษฎ,ีผลงานวจิยัที ่เกีย่วข้องหนงัสอืทางวชิาการ 

รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

   2. จดัเตรยีมแบบสอบถาม (Questionnaires) เพือ่เกบ็ 

ข ้อมูลปัจจัยสวนบุคคล และความคาดหวังของผู ้ ใช ้บัณฑิต 

จำานวน 291 ชุด 

  3. ผูศ้กึษาทำาการเกบ็ข้อมลู จำานวน 291 ชดุ โดยเข้าไป

แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต ่

วันที่ 1 ธันวาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่  

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งเป็น 

หน่วยงานราชการ จำานวน 165 คน คดิเป็นร้อยละ 56.71 รองลงมา 

คอื หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ จำานวน 61 คน คดิเป็นร้อยละ 2.04 หน่วย

งานเอกชน จำานวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 12.03 และสมาคม/ชมรม 

จำานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.31 มากกว่าครึ่งมีสถานภาพ

หัวหน้างาน จำานวน 148 คนคิดเป็นร้อยละ 50.86 รองลงมาคือ 

หัวหน้าแผนก/หัวหน้าฝ่าย จำานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18.56   

ผู ้บังคับบัญชาสูงสุด จำานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.03 

เจ้าของกจิการ จำานวน 32 คน คดิเป็นร้อยละ 11.00 พนกังานราชการ 

จำานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.56 ผู ้บังคับบัญชาสูงสุด  

คิดเป็นร้อยละ 0.54

 ตอนที่ 2 ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต

 ผลการวจิยั การวจิยัเรือ่ง คณุลกัษณะของบณัฑติพงึประสงค์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  กรณีศึกษา  คุณลักษณะของบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ความคาดหวังกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตพึงประสงค์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X= 3.95)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (X = 4.46) รองลงมาคือ ด้านความรู้  

ทั่วไป (X = 4.34)  ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ) (X = 3.87)  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(X = 3.87) และด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ (X = 3.61)  

ส่วนประเด็นที่อยู ่ในระดับปานกลาง มีเพียงประเด็นเดียว คือ 

ด้านทักษะทางปัญญา (X = 3.02)

 ด้านคณุธรรม จรยิธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X= 4.46)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความตรงต่อ

เวลา (X = 4.95) รองลงมาคอื มจีติอาสา (X = 4.90) มคีวามซือ่สตัย์  

สุจริต (X= 4.72) มีวินัย และมีความรับผิดชอบ (X = 4.71)  

ส่วนประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ มีความเสียสละและ 

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และมีนำ้าใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ (X = 3.97)  

รองลงมาคือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน (X = 3.76)

 ด้านความรู้ทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.34)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยเรยีงลำาดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงันี ้มคีวามละเอียด 

รอบคอบในการปฏิบัติงาน (X = 4.95) รองลงมาคือ มีความรู้ 

ความสามารถในสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา (X = 4.90) มีความรู้ 

เชิงวิชาการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (X = 4.72) สามารถนำาความรู้ 

มาประยุกต์ใช ้กับงานที่ได ้รับมอบหมาย และมีการวางแผน 

การทำางานและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (X = 4.71) ส่วนประเด็น 

ที่อยู ่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉล่ียจากมาก 

ไปหาน้อย ดังน้ี คิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ และปฏิบัติงาน 

ให้สำาเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพตามเป้าหมายและระยะเวลาทีก่ำาหนด 

(X = 3.97) รองลงมาคือสังเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ (X = 3.76) 

มีเพียงประเด็นเดียวที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค้นหาความรู้ใหม่ๆ 

เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสมำ่าเสมอ (X = 3.35)

 ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(X = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับมาก โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี ้

มคีวามรูค้วามเข้าใจด้านการวจิยัการเป็นนกับรหิารอาชพี (X = 4.47)  

รองลงมาคือ มีความรู้เข้าใจในสถานการณ์การทำางานในปัจจุบัน 

(X = 4.14) และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ร่วมงานได้  

(X = 3.97) ส่วนประเดน็มค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง คอื มคีวามรู้ 

ความเข้าใจด้านกลยุทธ์การทำางาน (X= 3.49) รองลงมาคือ 

สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม (X = 3.27)

สิรินดา  กมลเขต
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 ด้านทักษะทางปัญญา โดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง 

(X = 3.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยเรยีงลำาดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงันี้ 

การตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเหมาะสม (X = 2.97) รองลงมาคือ  

กล้าตัดสินใจ (X = 2.92) กล้าคิด (X = 2.83) เมื่อเกิดปัญหา

สามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา (X = 2.74) เมื่อเกิดปัญหา 

สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และแก้ไขปัญหา 

ที่ซับซ้อนได้อย่างมีวิจารณญาณ (X = 2.69) ส่วนประเด็นมีค่าเฉลี่ย

อยูใ่นระดบัมาก มเีพยีงประเดน็เดยีว คอื มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ 

(X = 4.33)

 ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ  

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.01) เม่ือพจิารณาเป็นรายประเดน็ 

พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉล่ีย

จากมากไปหาน้อย ดังน้ี เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น 

(X = 3.32) รองลงมาคือ สามารถทำางานเป็นทีม (X = 3.24)  

รู้จักหน้าที่ของตนเอง (X = 3.04) สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได ้

(X = 3.02) มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบต่องาน 

ที่ได้รับมอบหมาย และมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น  (X  = 2.97) และ

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  (X= 2.96)  

 ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(X = 3.61) เมือ่พิจารณาเป็นรายประเดน็ พบว่า ทกุข้ออยูใ่นระดบัมาก 

โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การแต่งกาย

สุภาพเรียบร้อยเหมาะสม (X = 3.89) รองลงมาคือ รู้จักวางตัว 

ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ (X = 3.64) มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส 

(X = 3.62) มีมารยาทสังคมที่ดี (X = 3.60) ความฉลาดทางอารมณ์ 

การรู้จกัควบคมุตนเอง มคีวามเป็นผูน้ำาทีด่ ีและมคีวามเป็นผูต้ามทีด่ี  

(X = 3.58) ดูแลสุขภาพร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ มีความเชื่อมั่น 

ในตนเอง และมีความขยันหมั่นเพียร (X = 3.54)

 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณลักษณะบัณฑิต 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 

พบว่า ส่วนใหญ่อยู ่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉล่ีย 

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการพัฒนาในด้านทักษะการใช้ภาษา

เพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน มีความคล่องแคล่วในการใช้ตัวเลข และ 

แปลผลวเิคราะห์ต่างๆ และมทีกัษะในการทำางานเป็นทมี (X = 4.96)  

รองลงมาคือ มีการพัฒนาในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและ 

สิ่งแวดล้อม (ลดภาวะร้อน) มีความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่  

โดยไม ่ละเมิดสิทธิของผู ้อื่น และรับทั้งผิดและชอบจากผล 

การปฎิบัติงานของตน (X = 4.70) มีการพัฒนาในด้านพฤติกรรม

การบรกิาร (ESB) และมคีวามสามารถในการปฎบิตังิานตามขัน้ตอน

ที่กำาหนดจนงานสำาเร็จเรียบร้อยได้ด้วยดี (X = 4.67) มีการพัฒนา

ในด้านหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัต้น และมคีวามสามารถในการรกัษา

สาธารณสมบตัไิด้เป็นอย่างด ี (X = 4.38) มทีกัษะในการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่สำาคัญสำาหรับงานในหน้าที่ แสวงหาข้อมูล และ 

การติดต ่อสื่อสาร สามารถนำาความรู ้ด ้านการบริหารธุรกิจ 

มาประยุกต์ใช้ในการทำางานได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในการใช้

อุปกรณ์ สำานักงานที่ทันสมัย มีวิจารณญาณและสามารถไตร่ตรอง

อย่างมเีหตผุล มคีวามละเอยีดรอบคอบในการทำางาน มคีวามสามารถ 

ตีความ ขยายความแปลความ ย่อความ จับใจความได้ (X= 3.98)

  

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรณีศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์ มีประเด็นการวิจัยที่ควรนำามา

อภิปรายผล ดังนี้

 ความคาดหวังกับคุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.95) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู ่ในระดับมาก 

โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม (X = 4.46) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ 

(X = 4.42)  ด้านความรู้ ทั่วไป (X = 4.34) ด้านความรู้ (ทักษะ 

ทางวิชาชีพ) (X = 3.87) และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ (X = 3.87) ซึ่งสอดคล้องกับ  

มนตรี  วิโรจน์เวชภัณฑ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะพนักงาน

ประจำาสำานักงานของบริษัทข้ามชาติในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ภาพรวมของพนักงานฝ่ายบุคคลให้ความสำาคัญต่อคุณลักษณะ

บุคคลากรที่พึงประสงค์ของบริษัทข้ามชาติในระดับสำาคัญมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าอันดับแรกให้ความสำาคัญ 

ต่อคณุลกัษณะด้านการปฏสิมัพนัธ์กบัสงัคม รองลงมาให้ความสำาคัญ

ต่อคณุลกัษณะด้านคณุธรรมจรยิธรรม ให้ความสำาคญัต่อคณุลกัษณะ

ด้านสติปัญญาและวิชาการและคุณลักษณะด้านทักษะวิชาชีพ

 ด้านคณุธรรม  จรยิธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.46)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยเรยีงลำาดบัตามค่าเฉล่ียจากมาไปหาน้อย ดงันี ้มคีวามตรงต่อเวลา 

(X = 4.95) รองลงมาคอื มจีติอาสา (X = 4.90) มคีวามซือ่สตัย์ สจุรติ  

(X = 4.72) มีวินัย และมีความรับผิดชอบ (X = 4.71) ส่วนประเด็น

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ มีความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม และมนีำา้ใจเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ (X = 3.97) รองลงมาคอื มคีวาม 

อ่อนน้อม ถ่อมตน (X = 3.76) สอดคล้องกบั พศนิ แตงจวง และคณะ  

(2545) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำาเร็จการศึกษา ปี 2540 – 2544   

พบว่า บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคุณลักษณะที่นายจ้าง/

ผู ้ประกอบการมีความพึงพอใจในระดับมาก 8 ประการ คือ 

1) มีมนุษยสัมพันธ์ ปรับตัวเองเข้ากับส่ิงแวดล้อมได้ 2) มี
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คุณธรรม  จริยธรรม 3) มีภาวะผู้นำา 4) มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

5) มีทักษะทางภาษา สามารถในการติดต่อสื่อสาร และถ่ายทอด

ความรูภ้าษาไทย และต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ภาษาได้ 6) มคีวามรู้  

ความสามารถด้านวิชาการ และวิชาชีพ 7) มีความใฝ่รู้ และศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 8) มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล และใช้เทคโนโลยี

 ด้านความรู้ทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.34)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด  

โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความรู ้ 

ความสามารถในสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา (X = 4.90) รองลงมา 

คอื มคีวามรูเ้ชงิวชิาการทีใ่ช้ในการปฏบิตังิาน (X = 4.72) สามารถนำา 

ความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย และมีการวางแผน

การทำางานและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (X = 4.71) ส่วนประเด็น 

ที่อยู ่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย ดังนี้ คิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ และปฏิบัติงาน 

ให้สำาเร็จอย่างมปีระสิทธภิาพตามเป้าหมายและระยะเวลาทีก่ำาหนด 

(X = 3.97) รองลงมาคือสังเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ (X = 3.76) 

มีเพียงประเด็นเดียวที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค้นหาความรู้ใหม่ๆ  

เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสมำ่าเสมอ (X = 3.35) สอดคล้องกับ 

นวลจันทร์ เพิ่มพูนรัตนกุล (2540 : 11) กล่าวถึง การกำาหนด 

ความคาดหวังตามความคิดของเดอเช็คโค ว ่าการกำาหนด 

ความคาดหวังของบุคคลนอกจากข้ึนอยู่กับระดับความยากง่าย 

ของงานแล้วยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ท่ีผ่านมาในครั้งนั้นๆ ด้วย 

ดังที่ เดอเช็คโค ได้กล่าวไว้ว่า การท่ีบุคคลเคยประสบความสำาเร็จ

ในการทำางานนัน้ๆ มาก่อน กจ็ะกำาหนดความคาดหวงัในการทำางาน 

ในคราวต่อไปสูงขึ้น และใกล้เคียงกับความสามารถจริงมากขึ้น 

แต่ในทางตรงกันข้ามระดับความคาดหวังตำ่าลงมา เพื่อป้องกันมิให้

ตนเกิดความรู้สึกล้มเหลว จากการท่ีวางระดับความคาดหวังไว้สูง

กว่าความสามารถจริง

 ด้านความรู้ (ทักษะทางวิชาชีพ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(X = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ส่วนใหญ ่

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  

ดังนี้ มีความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยการเป็นนักบริหารอาชีพ 

(X = 4.47) รองลงมาคือ มีความรู้เข้าใจในสถานการณ์การทำางาน

ในปัจจุบัน (X = 4.14) และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของ 

ผู ้ร่วมงานได้ (X = 3.97) ส่วนประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง คอื มคีวามรูค้วามเข้าใจด้านกลยทุธ์การทำางาน (X = 3.49)  

รองลงมาคือ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการแก้ไขปัญหาได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม (X = 3.27) และด้านทักษะทางปัญญา 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.02)  เมื่อพิจารณาเป็น 

รายประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ  ปานกลาง โดยเรียงลำาดับ 

ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

เหมาะสม (X = 2.97) รองลงมาคอื กล้าตดัสนิใจ (X = 2.92) กล้าคิด  

(X = 2.83) เมื่อเกิดปัญหาสามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 

(X = 2.74)    เมือ่เกดิปัญหาสามารถวเิคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีวิจารณญาณ (X = 2.69)         

ส่วนประเด็นมีค่าเฉล่ียอยู ่ในระดับมาก มีเพียงประเด็นเดียว 

คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (X = 4.33) สอดคล้องกับ  

นชุนารถ วดศีริศิกัดิ ์(2551) ได้ศกึษาวจิยั เรือ่ง การประเมนิสมรรถนะ 

ของบณัฑิต คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ้  

พบว ่า สมรรถนะที่ต ้องการทั้ งของบัณฑิตและผู ้ ใช ้บัณฑิต 

ส่วนใหญ่ตรงกัน แต่มีข ้อสังเกตบางประการในเรื่องความรู ้ 

ในภาษาอังกฤษ ทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์และ 

ความคิดในหลักการที่ผู ้ ใช ้บัณฑิตประเมินระดับสมรรถนะ 

ที่หน่วยงานต้องการอยู่ในระดับสูง ส่วนบัณฑิตมีระดับสมรรถนะ

ในเรื่องนี้อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากสมรรถนะที่ได้กำาหนดไว้ 

ในการศึกษานี้ผู ้ใช้บัณฑิตเห็นว่าสมรรถนะที่มีความจำาเป็นและ 

มีความสำาคัญต่อหน่วยงาน ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานควรต้องม ี

ในระดบัสูง คือ ความรูด้้านภาษาไทย ทกัษะการส่ือสาร ความมวีนิยั 

และการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพองค์กร

 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิด

ชอบ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.01) เมื่อพิจารณาเป็น

รายประเด็น พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำาดับ 

ตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงันี ้เคารพในการแสดงความคดิเหน็

ของผู้อืน่ (X = 3.32) รองลงมาคือ สามารถทำางานเป็นทมี (X = 3.24)  

รู้จักหน้าที่ของตนเอง (X = 3.04) สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้  

(X = 3.02) มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบต่องาน 

ที่ได้รับมอบหมาย และมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น (X = 2.97)  

และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง (X = 2.96)  ซึ่งสอดคล้องกับ 

มนตรี วิโรจน์เวชภัณฑ์ (2553)  ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะพนักงาน

ประจำาสำานักงานของบริษัทข้ามชาติในกรุงเทพมหานคร พบว่า  

ภาพรวมของพนักงานฝ่ายบุคคลให้ความสำาคัญต่อคุณลักษณะ

บุคคลากรที่พึงประสงค์ของบริษัทข้ามชาติในระดับสำาคัญมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าอันดับแรกให้ความสำาคัญ 

ต่อคณุลกัษณะด้านการปฏสิมัพนัธ์กบัสงัคม รองลงมาให้ความสำาคัญ

ต่อคณุลกัษณะด้านคณุธรรมจรยิธรรม ให้ความสำาคญัต่อคณุลกัษณะ

ด้านสติปัญญาและวิชาการและคุณลักษณะด้านทักษะวิชาชีพ

 ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(X  = 3.61) เมือ่พจิารณาเป็นรายประเดน็ พบว่า ทกุข้ออยูใ่นระดบัมาก  

โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การแต่งกาย

สุภาพเรียบร้อยเหมาะสม (X = 3.89) รองลงมาคือ รู้จักวางตัว 

ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ (X = 3.64) มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส 

(X = 3.62) มีมารยาทสังคมที่ดี (X = 3.60) ความฉลาดทางอารมณ์ 

การรูจ้กัควบคมุตนเอง มคีวามเป็นผูน้ำาทีด่ ีและมคีวามเป็นผูต้ามท่ีดี   

(X = 3.58) ดูแลสุขภาพร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ มีความเชื่อมั่น

สิรินดา  กมลเขต
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ในตนเอง และมีความขยันหม่ันเพียร (X = 3.54) สอดคล้องกับ 

(Munn : 1920) ซึง่กล่าวไว้ว่า บคุลกิภาพเป็นลกัษณะเด่นของแต่ละ

บุคคล เป็นการรวบรวมแบบแผนทั้งหมดบูรณาการเป็นโครงสร้าง

พฤติกรรม เช่น ความสนใจ ทัศนคติ สติปัญญา ความสามารถ  

ความถนัด และสิ่งอื่นๆ ที่แสดงลักษณะของบุคคล 

 แนวทางการพฒันาและปรบัปรงุคณุลกัษณะบณัฑติ โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก (X = 4.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 

ส่วนใหญ่อยู ่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย ดงันี ้มกีารพฒันาในด้านทกัษะการใช้ภาษาเพือ่การส่ือสาร 

สู่อาเซียน มีความคล่องแคล่วในการใช้ตัวเลข และแปลผลวิเคราะห์

ต่างๆ และมีทักษะในการทำางานเป็นทีม (X = 4.96) รองลงมาคือ 

มีการพัฒนาในด ้านการอนุรักษ ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล ้อม 

(ลดภาวะร้อน) มีความสามารถในการปฎิบัติหน้าท่ี โดยไม่ละเมิด

สิทธิของผู้อื่น และรับทั้งผิดและชอบจากผลการปฎิบัติงานของตน 

(X = 4.70) มีการพัฒนาในด้านพฤติกรรมการบริการ (ESB) และ 

มคีวามสามารถในการปฎบิตังิานตามขัน้ตอนทีก่ำาหนดจนงานสำาเรจ็ 

เรยีบร้อยได้ด้วยด ี(X = 4.67) มกีารพฒันาในด้านหลกัสตูรผูบ้รหิาร 

ระดบัต้น และมคีวามสามารถในการรกัษาสาธารณสมบตัไิด้เป็นอย่างดี  

(X = 4.38) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำาคัญ 

สำาหรับงานในหน้าท่ี แสวงหาข้อมูล และการติดต่อส่ือสาร 

สามารถนำาความรูด้้านการบรหิารธรุกจิมาประยกุต์ใช้ในการทำางาน

ได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ สำานักงานที่ทันสมัย 

มีวิจารณญาณและสามารถไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล มีความละเอียด

รอบคอบในการทำางาน มคีวามสามารถตคีวาม ขยายความแปลความ 

ย่อความ จบัใจความได้ (X = 3.98) สอดคล้องกบั นชุนารถ  วดศีริศิกัดิ์  

(2551) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินสมรรถนะของบัณฑิต 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า  

สมรรถนะที่ต้องการท้ังของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ตรงกัน 

แต่มีข้อสังเกตบางประการในเรื่องความรู้ในภาษาอังกฤษ ทักษะ 

การแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์และความคิดในหลักการ 

ที่ผู ้ ใช ้บัณฑิตประเมินระดับสมรรถนะที่หน ่วยงานต้องการ 

อยู ่ในระดับสูง ส่วนบัณฑิตมีระดับสมรรถนะในเรื่องนี้อยู ่ใน

ระดับปานกลาง นอกจากสมรรถนะท่ีได้กำาหนดไว้ในการศึกษานี ้

ผู ้ใช้บัณฑิตเห็นว่าสมรรถนะที่มีความจำาเป็นและมีความสำาคัญ 

ต่อหน่วยงาน ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานควรต้องมีในระดับสูง 

คือความรู้ด้านภาษาไทย ทักษะการสื่อสาร ความมีวินัย และการมี 

ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพองค์กร

ข้อเสนอแนะการนำาผลการวิจัยไปใช้
 การวิจัย เรื่ อง  คุณลักษณะของบัณฑิตพึ งประสงค ์ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรณีศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยขอเสนอ ข้อเสนอแนะเพื่อนำา

ผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้

  1. ควรนำาไปพัฒนาหลักสูตรที่ เน ้นเรื่องความรู ้ใน 

ภาษาอังกฤษ ทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ ควรเน้น 

การเสริมสร้างคุณธรรม และวุฒิภาวะทางอารมณ์ หรือศิลปะ 

การสื่อสาร/การทำางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข/ภาวะผู้นำา

  2. ควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณการพัฒนาหลักสูตร 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

  3. หลกัสตูรควรเพิม่ทกัษะในการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ที่สำาคัญสำาหรับงานในหน้าที่ การสืบค้นข้อมูล การติดต่อสื่อสาร 

  4. หลักสูตรควรเพิ่มความรู้ด้านการบริหารงานธุรกิจ 

มาประยุกต์ใช้ในการทำางาน 

  5. ควรเพิ่มหลักสูตรเพื่อการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น
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กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองสำาหรับการพัฒนาครูปฐมวัย

Transformative Learning Process for Improvement of Early Childhood Teachers

หฤทัย อนุสสรราชกิจ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

บทคัดย่อ
 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาองค์ความรูเ้กีย่วกบัการเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลงสำาหรบัการพฒันาวชิาชพีคร ู2) เพือ่พฒันา

กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลงตนเองสำาหรบัการพฒันาครปูฐมวยั ในด้านองค์ความรู ้เจตคต ิและทกัษะวชิาชพี ผูเ้ข้าร่วมการวจิยั  

คือ ครูปฐมวัยจากโรงเรียนในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จำานวน 20 คน การดำาเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

แบบมีการแทรกแซง ประกอบด้วย 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การพัฒนา

ต้นแบบกระบวนการเรยีนรู ้ช่วงที ่2 การทดลองใช้ต้นแบบกระบวนการเรยีนรู ้และช่วงที ่3 การวเิคราะห์และปรบักระบวนการ และระยะที ่2  

การสรุปและนำาเสนอ และถ่ายทอดผลการวิจัย

 ผลการวิจัย มีดังนี้

 1. กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองสำาหรับครูปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นเป็นกระบวนการที่บูรณาการแนวคิดการเรียนรู้

เพื่อการเปลี่ยนแปลง และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านองค์ความรู้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะวิชาชีพ 

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การสำารวจตนเอง 2) การใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 4) การสะท้อน

การเรียนรู้การวิพากษ์ประสบการณ์เดิมนำาสู่การเกิดประสบการณ์ใหม่ 

 2. ผลการเรียนรู้ของครู สะท้อนใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านองค์ความรู้ ครูได้เกิดการปรับกระบวนทัศน์ของตนเองในความเข้าใจ 

เกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย และครูได้เกิดการทบทวน และสำารวจความรู้ในตนเอง 2) ด้านเจตคติ 

ครูพัฒนาการยอมรับและให้คุณค่ากับความเป็นเด็ก และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง และ 3) ด้านทักษะวิชาชีพ 

ครูพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้

คำาสำาคัญ : การพัฒนาครูปฐมวัย การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนรู้

Abstract

 This research was 1) to study the knowledge of transformative learning for professional development of teacher, and  

2) to develop transformative learning process for improvement of early childhood teachers in knowledge attitude and 

professional skill. The research participants were twenty early childhood teachers from schools in 3 provinces in the 

eastern of Thailand. This study was a qualitative research with intervention. The research consisted of two phases:  

1) the development of learning process consisting of three steps; (1) construction of the initial process, (2) preliminary 

field study of the process, and (3) analysis and revision of the process, and 2) the conclusion of the research results.

 The findings were as follows:

 1. The transformative learning process for improvement of early childhood teachers integrated the three main  

domains of learning; knowledge, attitude and professional skill and included transformative learning and adult education 

into teachers’ work . This learning process consisted of four steps: 1) self-learning 2) critical reflection 3) exchange 

learning and 4) reflection of their learning

 2. The learning of the teachers from the transformative learning reflected in the three domains : 1) knowledge;   

the teachers increased the knowledge in curriculum and learning organization for early childhood 2) attitude;  

the teachers developed the acceptance and value of children, and developed their emotional intelligence  

3) professional skill; the teachers developed the capacity for learning organization.

Keywords : Improvement of Early Childhood Teachers, Transformative Learning, Learning Process

หฤทัย อนุสสรราชกิจ
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บทนำา
 ครู เป็นปัจจัยหลักสู่ความสำาเร็จของการปฏิรูปการศึกษา 

เพราะครูเป็นผู้นำาปรัชญาแนวคิด และเจตนารมย์ของการปฏิรูป

การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ บนความเชื่อที่ว่า ถ้าต้องการเด็กแบบใด 

การสอนจะต้องมีพฤติกรรมแบบนั้นถ้าต้องการให้ครูสอนแบบใด

ครูจะต้องได้รับการฝึกฝนจริงด้วยวิธีการเช่นนั้น มิใช่เพียงแต่บอก

หรืออธิบายให้เข้าใจ แต่ต้องทำาให้ครูมีความซาบซึ้งและซึมซับ 

ความคดิ ความเชือ่ และวธิกีารปฏบิตั ิเพือ่นำาไปใช้ในการสอนได้จรงิ 

(สำานักงานปฏิรูปการศึกษา , 2545)

 ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับ 

การเรียนรู ้ของวัยผู้ใหญ่ โดย Mezirow ได้นำาเสนอหลักการ

ของทฤษฎีทั้งการเรียนรู้ของครู และการเปลี่ยนแปลงของครู ว่า 

การเปลีย่นแปลงของครเูป็กระบวนการของการเปลีย่น การปรบัปรงุ 

หรือการเปลี่ยนการปฏิบัติ เจตคติ ความเชื่อ และการรับรู้ของครู  

การเปลี่ยนเป็นกระบวนการเรียนรู ้ส่วนบุคคล สำาหรับครูแล้ว 

การเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลอย่างมาก ซึ่งสืบทอด 

การเรียนรู้และการเติบโตที่พัฒนาขึ้น (Warren J. ,2000)

 Mezirow (1991) ระบุว่า การเรียนรู้ก่อรูปขึ้นในวัยเด็ก 

ผ่านกระบวนการทางสังคม (ทั้งการเรียนรู ้ที่ไม ่เป็นทางการ 

จากบรรทัดฐานทางสังคม พ่อแม่ เพื่อน และบุคคลอื่นๆ ซึ่งจะ

ทำาให้บุคคลนั้นอยู ่ร ่วมในสังคมได้) และจากระบบการศึกษา 

ทางทีจ่ะยอมรบัความเข้าใจและการเหน็นัน้ แสดงออกมาทางภาษา 

วัฒนธรรม และประสบการณ์ส่วนบุคคล ก่อให้เกิดข้อจำากัดต่อการ

เรียนรู้ในอนาคต

 แนวคิดนี้มองว่า บุคคลสร้างความหมายของโลกผ่าน

ประสบการณ์ของตน สิ่งท่ีเคยเกิดข้ึนมาแล้วครั้งหนึ่ง เราจะ 

คาดหวงัว่า จะเกดิขึน้ขึน้อกีครัง้  จากกระบวนการนี ้บคุคลจะพฒันา 

จิตนิสัย (habits of mind) หรือกรอบของการอ้างอิงเพื่อที่จะ 

เข้าใจโลก เป็นการซึบซับโดยไม่รู้ตัว ในกระบวนการดำาเนินชีวิต 

ในแต่ละวัน บุคคลได้ซึมซับคุณค่า ทรรศนะ และความเชื่อเกี่ยวกับ 

สิง่ต่างๆ ไว้โดยปราศจากการคดิไตร่ตรอง การเรยีนรูเ้ชงิเปลีย่นแปลง

เกิดขึ้นเมื่อกระบวนการน้ีนำาบุคคลไปสู ่การเปิดกรอบความคิด 

ของตน การละทิง้จตินสิยัเดมิ มองเหน็ทางเลอืก และการแสดงออก

อย่างแตกต่าง (Mezirow and Associates, 2000)

 การพัฒนาครูนั้น นักการศึกษาต้องเข ้าใจธรรมชาติ 

การเปลีย่นแปลงของคร ูและวธิกีารทีจ่ะช่วยให้การเปลีย่นแปลงนัน้ 

สะดวกยิ่งขึ้น (Warren J.,1998) ดังน้ันจึงมีความจำาเป็นที่ต้อง

ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งพัฒนาการการเรียนรู้ และวิธีการ

เรียนรู้ของครู และเนื่องจากครูเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ เป็นวัย 

ที่ผ่านประสบการณ์ในชีวิตมามากมาย การพัฒนาครูจึงจำาเป็น

ต้องใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ซึ่งเน้นเรียนรู้ 

จากประสบการณ์ เพื่อให้ครูสามารถนำาประสบการณ์ของตนเอง 

มาเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ และนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ต่อไป

 โครงการวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการหาแนวทางในการส่งเสริมครู 

ให้เกิดการพัฒนาภายในตนเองของครูผู ้วิจัยพบว่า การเรียนรู ้ 

เพื่อการเปล่ียนแปลงเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาครูได้  

และสามารถปรับเปล่ียนมุมมองและการปฏิบัติของครูโดยผ่าน 

การเรียนรู้ภายในของตนเอง ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้สำาหรับครูโดยบูรณาการการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

เข้าสูว่ชิาชพีครโูดยพฒันากระบวนการเรยีนรูใ้ห้มคีวามเป็นรปูธรรม

และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการส่งเสริมให้ครูสามารถพัฒนา

ตนเองได้ และเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถค้นหา 

พัฒนา ตรวจสอบปรากฏการณ์การเรียนรู้ของครูจากข้อมูลจริง 

ทีศึ่กษา นำาไปสู่การอธบิายกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ และเพิม่พนู

ความรู้ทางด้านการพัฒนาครู รวมถึงได้คำาอธิบายปรากฏการณ ์

การปรับเปล่ียนทางวิชาชีพของครูที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ 

นัน้ สามารถวเิคราะห์ให้เหน็สภาพการณ์ เงือ่นไข การกระทำา ผลลพัธ์ 

ของกระบวนการนั้นๆ เป็นการได้ประโยชน์และเป็นข้อมูลพื้นฐาน 

ให้กับการพัฒนาครูได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาองค์ความรู ้เกี่ยวกับการเรียนรู ้ เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงสำาหรับการพัฒนาวิชาชีพครู

 2.  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ตนเองสำาหรับการพัฒนาครูปฐมวัย

คำาถามการวิจัย
 1. กระบวนการเรียนรู ้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง 

สำาหรับการพัฒนาครูปฐมวัยมีลักษณะอย่างไร มีองค์ประกอบและ

ขั้นตอนในการดำาเนินการอย่างไร

 2. กระบวนการเรยีนรูฯ้ ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ส่งผลต่อการเรียนรู้ 

ของครูปฐมวัยหรือไม่ อย่างไร และในลักษณะใด

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การดำาเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยใช้วิธ ี

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีการแทรกแซง (intervention)  

แบ่งการดำาเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้

 ระยะที่ 1  การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่ อการ 

เปลี่ยนแปลงตนเองสำาหรับการพัฒนาครูปฐมวัย ประกอบด้วย

     ช่วงที่ 1 การพัฒนาต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 

ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

     1.1 การศึกษาและวิ เคราะห ์แนวคิดและ 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อการ

เปลี่ยนแปลง และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้สำาหรับผู้ใหญ่  

หฤทัย อนุสสรราชกิจ
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     1.2 การพัฒนาต้นแบบกระบวนการเรียนรู ้  
ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค์ เงื่อนไข 
ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในกระบวนการ ขั้นตอนการดำาเนินกระบวนการ 
แนวทางการประเมินผล และแนวทางการนำากระบวนการไปใช้
     ช่วงท่ี 2 การทดลองใช้ต้นแบบกระบวนการ 
เรียนรู้  ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
     2.1 การคัดเลือกผู ้ เข ้ าร ่วมการวิจัยตาม 
ความสมัครใจ ซึ่งเป็นครูในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
จำานวน 20 คน คน โดยการกำาหนดคุณสมบัติ ดังนี้
      ก) เ ป ็ น ค รู แ ล ะบุ ค ล าก รที่ ป ฏิ บั ติ ง า น 
ในสถานศึกษาปฐมวัยในเขตจังหวัด จันทบุรี ระยอง และตราด 
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก 
      ข) มีความตั้งใจท่ีจะพัฒนาตนเอง เต็มใจเข้า
ร่วมการวิจัย
      ค) เป็นผู้ที่สามารถสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
และยินดีให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเชิงลึก
     2.2 การศกึษาข้อมลูพืน้ฐานของคร ูโดยการใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
     2.3 การดำาเนินการตามขั้นตอนของต้นแบบ
กระบวนการเรียนรู้ โดยดำาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้กับคร ู
ที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 20 คน เป็นระยะเวลา 8 เดือน 
     2.4 การ เ ก็บรวบรวมข ้อ มูลด ้ วยวิ ธี การ 
เชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม (focus group) บันทึกการเรียนรู้ 
ของผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นรายบุคคล และการสัมภาษณ์เชิงลึก (deep 
interview) ตลอดระยะเวลาการจัดกระบวนการเรียนรู้
     ช่วงที่ 3 การวิเคราะห์และปรับกระบวนการ
     3.1 การวเิคราะห์ข้อมลูจากการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้  
ด้วยวธิกีารวเิคราะห์เนือ้หา และตรวจสอบความน่าเชือ่ถอืของข้อมลู
ด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า
     3.2 การประเมินผลการทดลองใช้ต้นแบบ
กระบวนการเรียนรู้ มีการประเมินผลใน 2 ประเด็นคือ กระบวน 
การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับครู
     3.3 การปรับกระบวนการเรียนรู้ ในระหว่าง 
การใช้ต้นแบบกระบวนการเรียนรู้กับครูกรณีศึกษาเป็นระยะเวลา  
8 เดือน ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู ้ 
ในทกุช่วงเวลาทีด่ำาเนนิการ พร้อมการปรบักระบวนการในส่วนต่าง ๆ   
ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทและสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น 
 ระยะที่ 2  การสรุปและนำาเสนอผลการวิจัย ประกอบด้วย
     2.1 การรวบรวม วเิคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมลู
     2.2 การนำาเสนอผลการวิจัย คือ กระบวนการ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองสำาหรับการพัฒนาครูปฐมวัย 
(ฉบับสมบูรณ์) 
     2.3 นำาเสนอผลการเรียนรู้ของครู

สรุปผลการวิจัย
 นำาเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 1. กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงตนเองสำาหรับ

การพัฒนาครูปฐมวัย (ฉบับสมบูรณ์) ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

  1.1. บทนำา

    ความคิดของการพัฒนาครูในกระบวนการเรียนรู้ 

ฉบับนี้ ตั้งอยู ่บนฐานความรู ้ของการพัฒนาครูปฐมวัยที่เชื่อใน

ศักยภาพที่อยู่ภายในตนของผู้เรียน จึงมุ่งพัฒนาด้านในของมนุษย์ 

เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงสภาวะของตนเองตามกระบวนการธรรมดา 

ของชีวิต โดยมีการพิจารณาตนเอง เข้าถึงความจริง หลุดพ้นจาก 

มายาคติ เกิดความเป็นอิสระ ประสบความงามอันเป็นทิพย ์

เกิดความสุขอัน  ลึกลำ้า มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ  

และมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน (Transformation)  ในตัวเอง 

การพัฒนาครูผู้ซึ่งต้องมีวิถีปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเข้าใจ มีเมตตา  

และมีสติ การเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง 

จะพัฒนาให้ครูรับรู้ เข้าใจตนเอง สามารถเข้าใจผู้เรียนได้ นำาสู่การ

ปรับเปลี่ยนตนเอง เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของครูต่อไป

  1.2 แนวคิดและหลักการ 

    การเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นการพฒันาด้านในตนเองของครู

ปฐมวัยให้เกิดความตระหนักรู้ต่อโลกภายในของตนเองที่ประกอบ

ด้วยความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ทัศนคติ การมองโลกและชีวิต 

ซ่ึงเช่ือมโยงสัมพันธ์กับโลกภายนอกทั้งในแง่การดำาเนินชีวิตและ 

การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างไม่สามารถแยกจากกันได้ 

การเรียนรู้เป็นกระบวนการสืบค้นตนเองและกลุ่มเชิงสร้างสรรค์ 

ซึ่งจะช่วยให้ครูเกิดความตระหนัก ยอมรับและก้าวข้ามความคิด  

ความเชื่อดั้งเดิมของตนเองเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู ้

ไปสู่การเปิดรับแนวคิดที่แตกต่างหลากหลายบนพื้นฐานความเชื่อ

ในศักยภาพของมนุษย์ จนสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง

อย่างลึกซ้ึงในบริบทต่างๆ ได้ โดยใช้แนวคิดของเมซิโรว์ คือ 

การปรับเปลี่ยนกรอบอ้างอิง (Frames of References) ที่ใช้ 

ในการมองโลก กรอบอ้างอิงนี้คือระบบความคิด ข้อสรุปในใจและ 

ความคาดหวั งที่มีอิทธิพลต ่อการรับรู ้ และให ้ความหมาย 

กับประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา

ในชีวิตจากอิทธิพลของกระบวนทัศน์หลักในสังคมและวัฒนธรรม

ที่ครูเติบโตขึ้น แต่ในขณะเดียวกันกรอบอ้างอิงก็จะกลับไปส่งผล

ต่อการเรียนรู้และรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วย เพราะการเรียนรู ้

คือกระบวนการในการใช้การตีความที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ 

ในอดีตมาตีความและให้ความหมายใหม่กับประสบการณ์ใหม่ๆ 

เพือ่ให้แนวทางในการปฏบิตัแิก่ตวัเอง  (Mezirow,  2000) ประกอบด้วย 

หลักการ 3 ลักษณะ คือ 1) ประสบการณ์ (experience) 

2) การใคร่ครวญอย่างมีวิจารญาณ  (critical  reflection) และ  

3) การแลกเปลีย่นทางความคดิอย่างมเีหตผุล  (rational discourse) 

หฤทัย อนุสสรราชกิจ
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  1.3 วัตถุประสงค์ 

    เพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องกับการพฒันาครใูช้เป็นแนวทาง 

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองสำาหรับ

การพัฒนาครูปฐมวัย เพื่อให้ครูเกิดการพัฒนาตนเอง สามารถ 

เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม นำาสู่การเกิดประสบการณ์ใหม่ 

และสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้

  1.4 เงื่อนไข 

    กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

สำาหรับการพัฒนาครูปฐมวัย เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการ

พัฒนาด้านในตนเองของครู ซึ่งเป็นเรื่องที่ใช้เวลานาน และอาศัย

ความเป็นปัจเจกบคุคลในการเรยีนรู ้ดงันัน้ครทูีเ่ข้าร่วมกระบวนการ

เรียนรู้ฯ จึงต้องเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ

  1.5 ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในกระบวนการ 

    ยทุธศาสตร์การเสรมิพลงัให้กบัคร ูเป็นยทุธศาสตร์

ที่ใช้กับครูเป็นรายบุคคล หมายถึง การดำาเนินการโดยอาศัย 

ความเข้าใจในธรรมชาตกิารเรยีนรู ้ความเป็นปัจเจก และปัจจยัต่างๆ 

ที่เข้ามากระทบกับการดำาเนินชีวิตของครูแต่ละคน เพื่อหาช่องทาง 

ในการเสริมแรง สนบัสนนุ หรอืการกระตุน้ทีเ่หมาะสม สอดคล้องกบั

ลักษณะและความต้องการของครูแต่ละคน ในการสร้างให้เกิดพลัง 

ความกระตอืรือร้น และสามารถฝึกฝนตนเองด้วยวธิกีารทีส่อดคล้อง

กับความถนัด และลักษณะเฉพาะของตนได้ 

  1.6 ขั้นตอนการดำาเนินกระบวนการ 

    การดำาเนินการกระบวนการเรียนรู ้ เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงตนเองสำาหรับการพัฒนาครูปฐมวัย ประกอบด้วย 

4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การสำารวจตนเอง 2) การใคร่ครวญอย่างมี 

วิจารณญาณ 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และ 4) การสะท้อน 

การเรยีนรู ้การวพิากษ์ประสบการณ์เดมินำาสูก่ารเกดิประสบการณ์ใหม่

  1.7 แนวทางการประเมินผล 

    ประเมินผลใน 2 ประเด็น คือ

    1)  กระบวนการเรียนรู้ เป็นการประเมินจาก

ระหว่างและหลงัจดักระบวนการเรยีนรู ้โดยการตัง้คำาถามเพือ่ให้ครู 

ได้ทบทวนตัวเอง ประเมินการดำาเนินการและความพึงพอใจ 

พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับและพัฒนาความรู้ สาระ และ

กิจกรรม

    2)  การเรียนรู้ของครู ด้วยการ ให้ครูประเมิน

ตนเอง และวิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนอื่นๆ คือ ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (focus group) และบันทึกการเรียนรู้ 

ของคร ูจนได้สรปุเป็นคำาอธบิายการเรยีนรูข้องครใูนด้านองค์ความรู้  

เจตคติ และทักษะวิชาชีพ 

  1.8 แนวทางการนำากระบวนการไปใช้

    ประเดน็ทีค่วรคำานงึถงึในการนำากระบวนการเรยีนรู้ 

ไปใช้ มีดังนี้

    1)  ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้มีบทบาทหลัก คือ  

เป็นผู ้อำานวยความสะดวก (facilitator) ในการดำาเนินการ 

ตามกระบวนการเรียนรู้ จัดหา แนะนำา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ  

และแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับกระบวนการ

และผู้เรียน

    2)  ระยะเวลาและช่วงเวลาของกระบวนการเรยีนรู้ 

เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง สำาหรับการพัฒนาครูปฐมวัยนี้  

สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับวิถีการทำางานของครู และสามารถ

ดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สิ้นสุด เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

    3)  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง สอดคล้อง ลดความ

ขดัแย้งและความคบัข้องใจทีอ่าจเกดิขึน้ ควรจดักระบวนการเรยีนรู ้

โดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน และเป็นการ 

เสริมพลังการทำางานให้เกิดขึ้นในกลุ่มใหญ่

    4)  ผู้จดักระบวนการควรศกึษาบรบิทของผูเ้รยีน

อย่างละเอียด เพื่อการเข้าใจความแตกต่างและข้อจำากัดของผู้เรียน

เฉพาะบุคคล

 2. ผลการเรียนรู้ของครู สะท้อนใน 3 ด้าน คือ ด้านองค์

ความรู้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะวิชาชีพ ดังนี้

  2.1 ด้านองค์ความรู ้ ครูได้การปรับกระบวนทัศน ์

ของตนเองในความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้

สำาหรับเด็กปฐมวัย ได้ทบทวน และสำารวจความรู้ในตนเอง 

  2.2 ด้านเจตคติ ครูพัฒนาการยอมรับและให้คุณค่า 

กับความเป็นเด็ก และความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง

  2.3 ด้านทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงาน ครูพัฒนา 

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้

อภิปรายผลการวิจัย
 กระบวนการเรียนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองสำาหรับ 

การพฒันาครปูฐมวยัทีพ่ฒันาขึน้เป็นการดำาเนนิการจดัประสบการณ์

การเรียนรู ้ ตามแนวคิดการเรียนรู ้เพื่อการเปล่ียนแปลง และ 

การพัฒนาครู โดยบูรณาการทั้ง 2 แนวคิดเข้าสู่วิถีชีวิตการทำางาน

ของครู คือ การจัดการเรียนการสอน และเป็นกระบวนการเรียนรู้ 

ที่มุ่งพัฒนาครูใน 3 ด้าน คือ ด้านองค์ความรู้ ด้านเจตคติ และ 

ด้านทักษะวิชาชีพ

 1. กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงตนเองสำาหรับ

การพัฒนาครูปฐมวัย 

  1.1 กระบวนการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ เกดิจากฐานความรู้ 

ขององค์ความรู้ทางทฤษฎี คือ การเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการ

เรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลง (Transformative Learning) ภายในตน 

(Self Transformation) ภายในองค์กร (Organizational 

Trans format ion)  และการ เป ล่ียนแปลงภายในสั งคม 

(Social Transformation) โดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เป็นการ

หฤทัย อนุสสรราชกิจ
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เปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงข้ันพื้นฐาน

อย่างลึกซึ้ง และเป็นการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ ตรงที่ต่างก็เน้น

ประสบการณ์ตรง เน้นประสบการณ์ตรงภายในเป็นหลัก ให้ความ 

สำาคัญกับการตระหนักรู ้ โลกภายในของตนเองท่ีสัมพันธ ์กับ 

โลกภายนอก (จุมพล พูลภัทรชีวิน,2552) การเรียนรู ้แบบนี้ 

จงึเป็นการพฒันาครทูีส่ามารถเชือ่มโยงกบัประสบการณ์ทำางานจรงิ 

นำาสู่การพัฒนาตลอดชีวิตได้

  1.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น เป็นการ

พัฒนาภายในตนของครู การพัฒนาภายในตนเอง ช่วยให้ครู รับรู้ 

ตระหนักรู้ ในความคิด ความรู้สึก ท่ีเกิดข้ึนในตนเองอย่างแจ่มชัด 

ตามความเป็นจริง ช่วยให้คลายการยึดมั่นถือมั่น ลดตัวตนลง และ

มองเห็นเด็กมากขึ้น 

  1.3 กระบวนการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึน ได้ศึกษาบริบท

การเรียนรู้ของครู ซ่ึงอยู่ในวัยผู้ใหญ่ กระบวนการจึงได้บูรณาการ

แนวคดิของการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ทีว่่า การจดัการเรยีนรูต้้องคำานงึถงึ 

มโนทัศน์ของผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ ประกอบด้วย การนำาประสบการณ ์

ที่มีอยู่มาใช้ (Malcolm S. Knowles, 1980) ในการเลือกกิจกรรม

บริการสังคม ครูได้วางแผนกิจกรรมจากประสบการณ์ของตน 

ซึง่ส่วนใหญ่สอดคล้องกบัความถนดัและการทำางานของครแูต่ละคน 

จึงเกี่ยวข้องกับปัญหาการเรียนการสอน ปัญหาเด็ก และครูยังได้

ออกแบบกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหานั้น โดยออกแบบให้สอดคล้องกับ

ความสามารถ ประสบการณ์ที่ตนมี คือ การใช้ความรู้เกี่ยวกับการ

จัดการศึกษา

  1.4 ระยะเวลาการดำาเนนิกระบวนการเรยีนรู ้การดำาเนนิ 

กระบวนการเรียนรู ้ใช ้ระยะเวลา 1 ปี เป็นกระบวนการที่ม ี

ความนามธรรมสูง เน่ืองจากเป็นกระบวนการพัฒนาด้านใน 

ของมนุษย์ ไม่สามารถมองเห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

การเข้าร่วมกระบวนการจึงต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ 

 2. ผลการเรียนรู้ของครู 

  2.1 ด้านองค์ความรู้

    ครูท่ีเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ท้ังหมดเป็นคร ู

ที่ทำาหน้าที่สอนในโรงเรียน เป็นผู ้ปฏิบัติการสอนโดยตรง ซ่ึง 

ลักษณะงานของครูแตกต่างจากนักวิชาการ ที่ต ้องทบทวน 

องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาอย่างสมำ่าเสมอ การเข้าร่วมกระบวนการ

ครั้งนี้ส่งผลให้ครูได้ทบทวนองค์ความรู้ทางการศึกษาท่ีเคยเรียนมา 

เป็นการต่อยอดความรู้ และเชื่อมโยงองค์ความรู้กับการปฏิบัติจริง

ได้มากขึ้น

  2.2 ด้านเจตคติ

    ครไูด้พฒันาความเข้าใจของตนเองในหลายๆ  ด้าน 

รวมทัง้การพัฒนาการเรยีนรูใ้นส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม 

คณุธรรม จริยธรรม ความตระหนกัทีเ่กดิข้ึนกับผูเ้รยีน ดงันี ้การพฒันา

ความฉลาดทางอารมณ์ การที่ครูได้ใคร่ครวญประสบการณ์เดิม 

ของตนเองในเรื่องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และการรู้ตัว 

ของตนเองจะทำาให้ครูเปิดความสามารถทางอารมณ์ได้อย่าง 

เป็นธรรมชาติ เป็นการเข้าไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ ทำาให้ครู 

มีประสบการณ์ต่อความเป็นองค์รวมที่มีความเชื่อมโยงถึงกัน 

ประสาทสัมผัสเป็นตวัรบัรูค้วามเป็นองค์รวม เป็นตวัรบัรูก้ารส่งผ่าน 

ข้อมูลดิบใด ๆ ที่ให้ความสนใจ หรือสิ่งที่ไม่ให้ความสนใจ หรือสิ่งที่

มองข้าม ส่ิงนีจ้ะกระตุน้การตอบสนองทางอารมณ์ได้ (Brown ,1999)  

  2.3 ด้านทักษะวิชาชีพ

    ครไูด้พฒันาทกัษะการปฏบิตังิานครใูนสถานการณ์

จรงิ คอื การจดัการชัน้เรยีน และการปรบัพฤตกิรรม ซึง่เมือ่ครไูด้ฝึก 

ปฏิบัติภาวนา ใคร่ครวญ พิจารณาตนเอง มีจิตใจที่สงบ เข้าถึง 

ความจรงิหลดุพ้นจากมายาคต ิเกดิความเป็นอสิระ ประสบความงาม 

อันเป็นทิพย์ เกิดความสุขอันลึกลำ้า มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์และ

ธรรมชาตทิัง้หมด จงึ มกีารเปล่ียนแปลงขัน้พืน้ฐาน (transformation)  

ในตัวเองได้ (ประเวศ วะสี ,2550) 

ข้อเสนอแนะ
 1. กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงตนเองสำาหรับ

การพัฒนาครูปฐมวัยนี้ เป ็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู  ้

ภายในตนเองสำาหรับครู มีลักษณะที่เฉพาะกับการเรียนรู้สำาหรับครู 

ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งสภาพบริบท สังคม วัฒนธรรม และ 

ความลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ดังนั้นการนำากระบวน 

การเรียนรู้ฯ นี้ไปใช้จึงควรมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบท

ของครูที่ต่างกันไป

 2. การพฒันาภายใน “จติ” ของครเูป็นสิง่สำาคญัทีเ่กีย่วข้อง

กับการใช้ชีวิต และการทำางานครูที่สะท้อนลงสู่การปฏิบัติกับเด็ก

โดยตรง ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อช่วยให้ นิสิต นักศึกษา

ครูที่กำาลังศึกษาในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือในสถาบัน 

การพัฒนาครูอื่นๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ภายในตนเอง 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ และการดำาเนินชีวิตตลอดไป

 3. กระบวนการเรียนรู ้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง 

สำาหรับการพัฒนาครูปฐมวัย เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาต่อเนื่อง

ยาวนาน เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับมุมมองความคิด 

ความเช่ือ และกรอบประสบการณ์เดิมของครู เป็นกระบวนการ 

ที่ต้องใช้เวลาให้ครูได้พัฒนาตนเอง เพื่อให้ก้าวข้ามพ้นกรอบ 

เหล่านั้น ต ้องการความเพียร วินัย และการฝ ึกฝนตนเอง 

อย่างสมำ่าเสมอ แต่จากสภาพการณ์จริงของการจัดการอบรม 

พัฒนาครู มีการจัดอบรมในช่วงเวลาอันส้ัน ขาดความต่อเนื่อง 

หนทางหน่ึงในการนำากระบวนการจัดการเรียนรู้ฯน้ีไปใช้ให้เกิดผล 

คือ การบรรจุเข้าเป็นวิชาหน่ึงของหลักสูตรการพัฒนานักศึกษา

สายครู โดยเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติภาวนามากกว่าการเน้นองค์

ความรู้ (ทฤษฎี)

หฤทัย อนุสสรราชกิจ
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บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ และ 3) สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร 

คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ 
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ขอกําหนดในการเตรียมตนฉบับ 

 ขนาดกระดาษ A4 

 ขอบกระดาษ  ขอบบน 1 น้ิว  ขอบลาง 1 น้ิว  ขอบซาย 1.25 น้ิว  ขอบขวา 1 น้ืว 

 ระยะระหวางบรรทัด  หน่ึงเทา (Single Space) 
 ตัวอักษร ใช TH Sarabun PSK  ตามที่กําหนดดังน้ี 

o ช่ือเร่ือง (Title)  
- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา  
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ถนนรักศักดิ์ชมูล ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  โดยวงเล็บมุมซองวา สงบทความตีพิมพ 
ทั้งน้ีสามารถติดตามรายละเอียดและดาวนโหลดแบบฟอรมตาง ๆ ไดที่ www.rbru.ac.th/org/research/
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โทรศัพท 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111  ตอ 
3505  โทรสาร   0-3947-1056 

3) ผูวิจัยตองชําระคาธรรมเนียมในการดําเนินการตีพิมพของวารสารวิจัยรําไพพรรณี จํานวน 1,500  บาท โดย
ผูวิจัยสามารถชําระคาธรรมเนียมได ดังน้ี  

       โอนเงินเขาบัญชีหมายเลข 178-1-48957-9  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประเภทบัญชี              
ออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสีแยกเขาไรยา) เม่ือโอนเงินเขาบัญชีแลวกรุณา SCAN ใบสมัครและหลักฐานการ
ชําระเงินไดที่ E-mail : research_rbru2010@hotmail.com  หรือโทรสาร 0-3947-1056 

4) กองบรรณาธิการจะไมคืนเงินในกรณีที่บทความไมผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ไมวากรณีใดๆ เพราะเปน
คาตอบแทนการพิจารณาบทความของผูทรงคุณวุฒิ 

5) ผูวิจัยจะตองดําเนินการปรับแกไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิของ
วารสารวิจัยรําไพพรรณี อยางตอเน่ืองตลอดกระบวนการในการตีพิมพ 

6)  เม่ือผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบ ขอที่ 1 - 5 เรียบรอยแลว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพและ
ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการใหกับผูวิจัย และดําเนินการตามกระบวนการตีพิมพตอไป 

7) ถาผูวิจัยไมปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพกองบรรณาธิการจะแจงยกเลิกการตีพิมพบทความ การวิจัยไปยัง
หนวยงาน/มหาวิทยาลัยที่ทานสังกัดอยู และจะไมไดรับคาธรรมเนียมคืน 

 

 
 
 
ขอกําหนดในการเตรียมตนฉบับ 

 ขนาดกระดาษ A4 

 ขอบกระดาษ  ขอบบน 1 น้ิว  ขอบลาง 1 น้ิว  ขอบซาย 1.25 น้ิว  ขอบขวา 1 น้ืว 

 ระยะระหวางบรรทัด  หน่ึงเทา (Single Space) 
 ตัวอักษร ใช TH Sarabun PSK  ตามที่กําหนดดังน้ี 

o ช่ือเร่ือง (Title)  
- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา  

 

 

- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา   
o ช่ือผูเขียน (ทุกคน) 

- ชื่อผูเขียน ภาษาไทย – อังกฤษ  ขนาด 14 point  , กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา  
- ที่อยูผูเขียน ขนาด 14 point , กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด  

o บทคัดยอ  
- ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , กําหนดก่ึงกลาง , ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด  
- เน้ือหาบทคัดยอภาษาไทย  ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา  

o คําสําคัญ  ใหพิมพตอจากสวนบทคัดยอ ควรเลือกคําสําคัญที่เก่ียวของกับบทความ ประมาณ  4-5 คํา  ใช
ตัวอักษร ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point 
- เน้ือหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวหนา  
-  ยอหนา 0.5 น้ิว  

o Keyword  ใหพิมพตอจากสวน Abstract ควรเลือกคําสําคัญที่เก่ียวของกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด 
14 point 

o รายละเอียดบทความ (Body)  
-  คําหลักบทขนาด 16 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา  
-  หัวขอยอยขนาด 14 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา 
-  ตัวอักษรขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา 
-  ยอหนา 0.5 น้ิว  
รายละเอียดบทความประกอบดวย  บทนํา  วัตถุประสงคของการวิจัย  อุปกรณและวิธีดําเนิน   การวิจัย  

ผลการวิจัย  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  ขอเสนอแนะ  และเอกสารอางอิง 
 คําศัพท  ใหใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 

 รูปภาพและตาราง  กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางใหจัดชิดซายของคอลัมน คําบรรยายรูปภาพ
ใหอยูใตรูปภาพ และจัดก่ึงกลางคอลัมน เน้ือหา และคําบรรยายภาพ ใชตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ 
รูปแบบการพิมพเอกสารอางอิง  
1.  อางอิงจากหนังสือ  
รูปแบบ  :  
ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ.//ช่ือเร่ือง.//จํานวนเลม.//ครั้งที่พิมพ (ถามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง :  
สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ และกรรณิการ สุขเกษม. 2547. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัย 
        ปญหาปจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟองฟา 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.  อางอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียนบทความ.//ปที่พิมพ.//ชื่อบทความ.//ใน ช่ือหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวม.                     
      ครั้งที่พิมพ.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ.//หนา. 
ตัวอยาง :  
ปกรณ ปรียากร. 2532. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ 
        บริหารการพัฒนาชนบท. หนวยที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการ 
       จัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หนา 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 
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- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา   
o ช่ือผูเขียน (ทุกคน) 

- ชื่อผูเขียน ภาษาไทย – อังกฤษ  ขนาด 14 point  , กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา  
- ที่อยูผูเขียน ขนาด 14 point , กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด  

o บทคัดยอ  
- ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , กําหนดก่ึงกลาง , ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด  
- เน้ือหาบทคัดยอภาษาไทย  ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา  

o คําสําคัญ  ใหพิมพตอจากสวนบทคัดยอ ควรเลือกคําสําคัญที่เก่ียวของกับบทความ ประมาณ  4-5 คํา  ใช
ตัวอักษร ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point 
- เน้ือหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวหนา  
-  ยอหนา 0.5 น้ิว  

o Keyword  ใหพิมพตอจากสวน Abstract ควรเลือกคําสําคัญที่เก่ียวของกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด 
14 point 

o รายละเอียดบทความ (Body)  
-  คําหลักบทขนาด 16 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา  
-  หัวขอยอยขนาด 14 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา 
-  ตัวอักษรขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา 
-  ยอหนา 0.5 น้ิว  
รายละเอียดบทความประกอบดวย  บทนํา  วัตถุประสงคของการวิจัย  อุปกรณและวิธีดําเนิน   การวิจัย  

ผลการวิจัย  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  ขอเสนอแนะ  และเอกสารอางอิง 
 คําศัพท  ใหใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 

 รูปภาพและตาราง  กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางใหจัดชิดซายของคอลัมน คําบรรยายรูปภาพ
ใหอยูใตรูปภาพ และจัดก่ึงกลางคอลัมน เน้ือหา และคําบรรยายภาพ ใชตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ 
รูปแบบการพิมพเอกสารอางอิง  
1.  อางอิงจากหนังสือ  
รูปแบบ  :  
ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ.//ช่ือเร่ือง.//จํานวนเลม.//ครั้งที่พิมพ (ถามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง :  
สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ และกรรณิการ สุขเกษม. 2547. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัย 
        ปญหาปจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟองฟา 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.  อางอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียนบทความ.//ปที่พิมพ.//ชื่อบทความ.//ใน ช่ือหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวม.                     
      ครั้งที่พิมพ.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ.//หนา. 
ตัวอยาง :  
ปกรณ ปรียากร. 2532. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ 
        บริหารการพัฒนาชนบท. หนวยที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการ 
       จัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หนา 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.  อางอิงจากบทความในวารสาร 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน.//ปที่พิมพ.//ชื่อบทความ.//ช่ือวารสาร.//ปที่ (เดือน):/เลขหนา. 
ตัวอยาง :  
สุรัชช ฟุงเกียรติ. 2547. นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศนเทคโนโลยีระดับไมโคร. ผูสงออก. 17 (ปกษแรก เมษายน): 19-22. 
Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. 1996. Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.  
        Policy Studies Journal. 24 (Autumn): 420-434. 
4.  อางอิงจากวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และสารนิพนธ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน. ป. ช่ือวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ. ระดับปริญญา มหาวิทยาลัย. 
ตัวอยาง :  
ธีรวัฒน พันธุสุผล. 2547. การรับรูกิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจําการเพื่อการพัฒนา 
        ประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารตอสูอากาศยาน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 
        กองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
ปโย เล็กกําแหง. 2547. พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเคร่ืองดื่มในรานกาแฟขนาดเล็กของ 
        นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
       ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
Thawilwadee Bureekul. 1998. Major Factors Affecting Industrial Hazardous Waste Policy 
        Implementation in Central Thailand. Doctoral dissertation, National Institute of 
       Development Administration. 
5.  อางอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอตอหนวยงานตาง ๆ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน. ป. ช่ือเอกสาร. รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย หนวยงาน. 
ตัวอยาง :  
ปุระชัย เปยมสมบูรณ. 2538. จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอตอคณะกรรมการสงเสริม 
       งานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
6.  อางอิงจากส่ิงพิมพกฎหมาย 
รูปแบบ  :  
ชื่อกฎหมาย.//ช่ือวารสาร.//ฉบับ/เลมที่,/ตอนที่/(วัน เดือน):/เลขหนา. 
ตัวอยาง :  
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เฉพาะที่เก่ียวกับราชการของคณะ 
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หลักเกณฑการประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ 
 ตองเปนบทความที่ยังไมไดมีการเผยแพรในวารสารใดมากอนหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการใดๆ  
กองบรรณาธิการจะดําเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่กําหนด หากบทความใดไมผานการพิจารณาจะสงกลับคืนให
ผูเขียนแกไข  หากผานการพิจารณาจะเขาสูการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอก เม่ือผลการประเมินผานหรือไม
ผานจะแจงใหผูเขียนทราบ เม่ือบทความไดรับการตีพิมพผูเขียนจะไดรับหนังสือรับรองการการตีพิมพ พรอมวารสารฉบับที่
บทความน้ันตีพิมพ จํานวน 1 ฉบับ โดยจะใหผูเขียนที่เปนชื่อแรก 
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รูปแบบตามที่กําหนด 
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กองบรรณาธิการแจงยืนยันการรับบทความ 
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